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PREDLOG PRORAČUNSKEGA MEMORANDUMA ZA LETO 1995 - EPA 912 

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji 4. novembra 1994 
obravnavala: 

- PRORAČUNSKI MEMORANDUM ZA LETO 1995, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
214. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelo- 
vali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo. 

Predlog proračunskega memoranduma za leto 1995 

i. UVOD 

Poslovnik državnega zbora v 167. členu določa, da državni 
zbor s proračunskim memorandumom opredeljuje proračun- 
sko politiko, politiko javne porabe in razvojno politiko, pose- 
bej pa delež proračunske porabe v bruto domačem proiz- 
vodu, osnovne proporce prihodkov in odhodkov ter določa 
skupni obseg prihodkov in odhodkov proračuna. 

Za razliko od proračunskega memoranduma za leto 1994, ki je 
zelo podrobno opredeljeval predvideno proračunsko politiko, 
se s predloženim proračunskim memorandumom za leto 1995 
predvsem opredeljujejo temeljne politike do posameznih jav- 
nofinančnih blagajn kot celote, prav tako pa tudi temeljne 
cilje in ukrepe ekonomske in socialne politike v prihodnjem 
letu. Zato je temeljna naloga razprave ob memorandumu za 
leto 1995 opredelitev do poglavitnih dilem v javnem financira- 
nju - predvsem do vprašanja financiranja obveznega pokoj- 
ninskega in zdravstvenega zavarovanja ter do potrebnih ukre- 
pov in sprememb, ki bodo omogočile bistveno znižanje infla- 
cije. 

V obrazložitvi so pojasnjene posledice - javnofinančne in 
ekonomske - take ali drugačne odločitve glede poglavitnih 
dilem v zvezi z obsegom javnega financiranja in obsegom 
javnofinančnega primanjkljaja. 

II. BESEDILO MEMORANDUMA 

Nadaljevanje gospodarskega oživljanja iz druge polovice leta 
1993 in leta 1994 bo skupaj z utrjevanjem stabilizacijskih 
dosežkov v letu 1995 zagotavljalo okvir za izvajanje sproženih 
procesov konsolidacije in prestrukturiranja gospodarstva. 

Zniževanje inflacije, večja zaposlenost, višja gospodarska rast 
in skladna ekonomska, finančna, socialna ter monetarna poli- 
tika predstavljajo temelj proračunskega memoranduma 1995 
in večajo zaupanje v možnosti za čim manj bolečo porazdeli- 
tev bremen in odgovornosti za stabilizacijo gospodarstva med 
posamezniki, gospodarskimi subjekti in državo. 

1. Cilji In ukrepi ekonomske in socialne politike 

- Znižanje dosežene stopnje inflacije 

Po velikem znižanju inflacije v preteklih letih in njeni ustalitvi 
v letu 1994 naj bi se v letu 1995 inflacija bistveno znižala. 
K tako začrtanemu cilju bodo usmerjeni ukrepi cenovne in 
dohodkovne politike, ki bodo spremljani s protiinflacijsko 
monetarno politiko Banke Slovenije in politiko stabilnega 
tečaja tolarja. 
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Nadaljevanje hitre gospodarske rasti 

Pričakovana 4-5% rast bruto domačega proizvoda bo teme- 
ljila na izvozu in investicijah kot dveh poglavitnih vzvodih. 
K takšni gospodarski rasti bo prispevala povečana produktiv- 
nost dela za 3-4% in povečana zaposlenost za 1%. 

Povečanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva 

Povečano gospodarsko rast bo spremljala počasnejša rast 
stroškov dela na enoto proizvoda, kar bo omogočalo izboljša- 
nje konkurenčne sposobnosti gospodarstva, vplivalo na pove- 
čanje števila zaposlenih ter na porast nacionalnega varčeva- 
nja, potrebnega za povečanje investicij. Postopno se bodo 
zniževale neposredne dajatve, predvsem tiste, ki bremenijo 
stroške delovne sile, plače bodo naraščale počasneje od rasti 
bruto domačega proizvoda. K 

Zmanjšanje deleža javnofinančnih prihodkov In odhodkov 
v bruto domačem proizvodu 

Fiskalna politika bo težila k relativnemu zmanjšanju javnofi- 
nančih odhodkov, tako da bodo znižali svoj delež v bruto 
domačem proizvodu za dodatne 0,7 odstotne točke v primer- 
javi z letom 1994. Pri tem se bo nekoliko povečal delei 
proračunske porabe države v bruto domačem proizvodUi 
zmanjšal pa se bo delež pokojninsko-invalidskega in obvez- 
nega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako se bo zmanjša' 
tekoči neto primanjkljaj, s tem pa tudi neto zadolževanji 
javnega sektorja. 

V letu 1995 se skupna zbirna stopnja prispevkov za zagotav- 
ljanje socialne varnosti ne bo povečala nad raven, doseženo 
ob koncu leta 1994. Zato bo vodena ustrezna proračunski 
politika v obliki sproščanja rezervnih sredstev drugih javni" 
blagajn in povečanim zadolževanjem državnega proračuna 
Ker še ni bila izvedena reforma pokojninskega zavarovanja ( 
v letu 1995 ne bo mogoče znižati dosežene ravni prispevni)1 , 
stopenj. | 

I 
Pospeševanje procesa gospodarskega in finančnega prf , 
strukturiranja 

Z nadaljnjo sanacijo bančnega sektorja in s čim tesnejših ( 
povezovanjem tega procesa s preoblikovanjem podjetniške!}' r 
sektorja bo omogočen pospešen proces prestrukturiranj' ( 
gospodarstva. V podporo sanacij podjetniškega sektorja,11 t 
bo vplivala predvsem na znižanje izgub, bo deloval tudi sv' t 
ženj ukrepov v okviru projekta sanacije slovenskega gosp" j 
darstva. c 
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Ohranjanje dosežene ravni socialne varnosti 

V letu 1995 ne bodo uvedene nove pravice na področju 
socialne varnosti, obstoječe pravice pa se ne bodo zmanjšale. 

Po sprejetju predlaganih sprememb zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju s katerim se odpravljajo nelogič- 
nosti in nekonsistentnosti sedanjega sistema (tudi sedanji 
način usklajevanja pokojnin), se položaj sedanjih upokojen- 
cev ne bo več spreminjal. Predložene pa bodo rešitve za 
celovito reformo pokojninskega sistema, ki bodo posegale 
v položaj sedanjih aktivnih zavarovancev. 

Ukinjanje indeksacijskih mehanizmov 

Postopno bodo ukinjeni indeksacijski mehanizmi, ki z avto- 
matičnim prilagajanjem vzpodbujajo povečevanje inflacije in 
onemogočajo približevanje letne stopnje rasti cen evropski 
ravni. Ukrepi bodo zajemali osebne prejemke, obrestne mere 
in tudi druge ekonomske kategorije. Povečali se bodo raz- 
maki med posameznimi uskladitvami, ki bodo veljale le za 
naprej. 

Ob tem bodo ukinjeni tudi mehanizmi, ki povzročajo sedanjo 
preveliko prepletenost in odvisnost ravni prejemkov posa- 
meznih skupin prebivalstva. Usklajevanje nekaterih prejem- 
kov bo vezano na gibanje življenjskih stroškov. S tem bo 
odpravljen negativen vpliv občasnih delnih neskladnosti na 
celotno makroekonomsko ravnotežje. 

Skladno voden|e poglavitnih politik 

Skladno vodenje ekonomske, monetarne, okoljevarstvene in 
socialne politike bo vplivalo na bolj usklajeno gibanje relativ- 
nih cen, tečaja in obrestnih mer. Tako naravnana politika bo 
težila k oblikovanju notranjega in zunanjega ravnovesja, kate- 
rega doseganje bo postalo neposredni cilj tudi same prora- 
čunske politike. Njen osrednji cilj bo zasledovanje izravna- 
nega proračuna, znotraj njega pa uresničevanje zastavljenih 
ciljev, povezanih s projektom prestrukturiranja gospodarstva 
v letih 1994-1995. 

2. Politika javnih financ in osnovna razmerja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov 

Javnofinančni prihodki in odhodki bodo naraščali počasneje 
od rasti bruto domačega proizvoda. 

V letu 1995 ne predvidevamo novih javnofinančnih virov, niti 
ne pomembnejših sprememb obstoječih virov. Sprememba je 

i predvidena pri carinah in uvoznih dajatvah, skladno s predlo- 
ženim zakonom, predvideno je znižanje obdavčenja dobička 

| pravnih oseb in obdavčevanje previsokih plač skladno s pred- 
, videnim socialnim sporazumom. Za pospešitev procesa priva- 
. tizacije bo uveljavljena posebna ureditev glede obremenitve 
il plač, ki se pojavljajo v postopkih interne razdelitve delnic, 
s 

Delež celotnih javnofinančnih prihodkov v bruto domačem 
proizvodu se bo znižal od 46,9% bruto domačega proizvoda 

i- v letu 1994 na 46,5% v letu 1995. V strukturi javnofinančnih 
o prihodkov se bodo povečali prihodki od posrednih davkov. 
f Delež davkov bo, ob nespremenjeni davčni obremenitvi, zna- 
ti šal 53.6% vseh javnofinančnih prihodkov. 
9 

Kljub temu, da bodo prispevne stopnje za socialno varnost 
' ostale v letu 1995 na enaki ravni kot ob koncu leta 1994, se 

bodo v primerjavi z letom 1994 zmanjšali prihodki iz prispev- 
kov in bodo med vsemi javnofinančnimi prihodki pomenili 

* 41,1%. 

rt T udi javnofinančni odhodki se bodo znižali od 47,9% bruto 
' I domačega proizvoda v letu 1994 na 47,2%. V okviru javnofi- 
*, nančnih odhodkov bodo celotni dohodki državnega prora- 
'L čuna znašali 23,5% bruto domačega proizvoda, to je prav 
' toliko kot v letu 1994, medtem, ko se bo njihov delež v struk- 

turi javnofinančnih odhodkov povečal od 49,0% na 49,8%. 
' Znotraj državnega proračuna se bo povečala proračunska 

Doraba države od 21,3% bruto domačega proizvoda v letu 

1994 na 21,5% bruto domačega proizvoda v letu 1995, ozi- 
roma v strukturi javnofinančnih odhodkov od 44,5% na 45,4%. 

Globalna bilanca javnega financiranja predvideva znižanje 
tekočega javnofinančnega deficita od 1,1% bruto domačega 
proizvoda v letu 1994 na 0,7% v letu 1995. Pretežni del deficita 
bo izkazan v pokojninski in zdravstveni blagajni. Za pokriva- 
nje deficita je v večjem delu predvideno črpanje rezervnih 
sredstev obeh javnofinančnih blagajn, ki so skladno z zako- 
nom v pretežnem delu naložena v državne vrednostne papirje 
Tako bo le del deficita povzročil novo neto zadolževanje. 

Uveljavitev nove lokalne samouprave naj bi bila izpeljana 
s prerazporeditvijo realno nespremenjenih sredstev. Prora- 
čunska poraba za sedanje naloge občin bo ostala na ravni 
blizu 5% bruto domačega proizvoda ali v .strukturi javnofi- 
nančnih odhodkov 10,7%, bo pa sklado s prenosom nalog 
razmejena med državno in lokalno ravnijo. 

Z odpravo sedanjega načina usklajevanja pokojnin se bodo 
odhodki pokojninskega In invalidskega zavarovanja znižali 
od 14% na 13,8% bruto domačega proizvoda in bodo v struk- 
turi javnofinančnih odhodkov pomenili 29,3%. Ker tudi takega 
obsega odhodkov ne bo moč zagotoviti iz tekočih prihodkov 
pokojninske blagajne ob nespremenjeni prispevni stopnji, bo 
potrebno primanjkljaj pokojninske blagajne pokrivati iz sred- 
stev že oblikovanih rezerv. V državnem proračunu bo zago- 
tovljeno tekoče pokrivanje obveznosti do pokojninske bla- 
gajne in dosledno izpolnjevanje obveznosti iz preteklih let po 
zakonu. Sredi leta bo potrebno ponovno preveriti finančni 
načrt pokojninske blagajne in ustreznost prispevne stopnje. 

Odhodki za obvezno zdravstveno zavarovanje se bodo v pri- 
hodnjem letu znižali in dosegli 6,8% bruto domačega proiz- 
voda, kar pomeni v strukturi javnofinančnih odhodkov 14,2%. 
Investicije za zdravstvo iz državnega proračuna bodo znašale 
0,1% bruto domačega proizvoda. Ker bodo skupni prihodki za 
obvezno zdravstveno zavarovanje znašali le 6,7% bruto doma- 
čega proizvoda, bo morala tudi zdravstvena blagajna za pokri- 
vanje tekočih odhodkov, ob nespremenjenih prispevnih stop- 
njah, porabiti del svojih rezervnih sredstev. Hkrati bodo spre- 
jeti ukrepi za kontrolo cen zdravil in omejitev marže veledro- 
gerij. Tekoči prihodki v letu 1995 ne bodo omogočali obliko- 
vanja tekoče rezerve. Sredi leta bo potrebno ponovno preve- 
riti finančni načrt in ustreznost prispevne stopnje. 

3. Državni proračun 

Osnovne značilnosti državnega proračuna za leto 1995 bodo: 

- uravnotežen proračun, 
- na strani prihodkov ohranitev dosežene skupne davčne 
obremenitve, 
- na strani odhodkov izvajanje spremenjene zakonodaje na 
nekaterih področjih (družinski prejemki, varstvo borcev, voja- 
ških in vojnih invalidov), ki je že v zakonodajnem postopku, 
- izvajanje sprejetih nacionalnih programov na posameznih 
področjih le v okvirih, kot jih omogoča globalna bilanca 
javnega financiranja za leto 1995, 
- po doseženem zvišanju splošne ravni plač na področju 
javnega sektorja bodo v letu 1995 te rastle počasneje od rasti 
bruto domačega proizvoda. 

V primerjavi z letošnjim letom so v strukturi proračunskih 
odhodkov predvidene spremembe pri naslednjih ekonomskih 
oziroma funkcionalnih namenih: 

- povečanje sredstev za plače v državnih organih in izvajal- 
skih organizacijah kot posledice delovanja zakona o razmer- 
jih plač in zagotovitve plač za 12 mesecev, kar je v primerjavi 
z letom 1994, ko je bilo zaradi zamika plač v proračunuz 
zagotovljeno le 11 plač, realno povečanje: 
- povečanje sredstev za obrambo, kot posledica nadaljnjih 
investicij v temeljne razvojne programe oboroženih sil; 
- povečanje transferov iz državnega proračuna v ZPIZ zaradi 
odplačila obveznosti iz preteklih let: 
- nadaljnje prestrukturiranje socialnih transferov s poveča- 
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njem deleža družinskih prejemkov, štipendij in nekaterih oblik 
socialnih prejemkov; 
- znižanje obsega odhodkov za plačila garancij; 
- povečanje obsega sredstev za prestrukturiranje gospodar- 
stva, stanovanjske potrebe, tehnološko posodobitev ter preu- 
sposabljanje in dodatno izobraževanje presežnih in brezpo- 
selnih delavcev; 
- zagotavljanje realno nespremenjenega obsega investicij, 
prioriteta pa bo dana sanaciji voda, izgradnji avtocest in 
železnicam ter vzpostavitvi davčne službe; 

- povečanje sredstev proračunskih rezerv zaradi ukinitve 
sistema solidarnostnih prispevkov. 
Obseg zadolževanja državnega proračuna se bo v letu 1995 
povečal. Z zadolževanjem bo pokrit javnofinančni primanjkljaj 
in zagotovljeno vračilo domačih in tujih posojil in odplačeva- 
nje vrednostnih papirjev za sanacijo gospodarstva in bank. 
Zaradi omejitve domačega trga bo večji del zadolževanja 
realiziran v tujini. Tako bo zadolževanje doseglo do 1,4% 
bruto domačega proizvoda. 
4. Bilance javnega financiranja za leto 1995 

GLOBALNI OKVIRI JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 1995 
PO POSAMEZNIH JAVNOFINANČNIH BLAGAJNAH 

- tekoče cene 
- v mio SIT 

1994 
OCENA 

TEK. CENE 

PROJEKCIJA 19 9 5 UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

1995 
TEK.CENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 

1995/1994 
1994 1995 
OCENA PROJEKCIJA 

I. DRŽAVNI PRORAČUN : 

1.1. PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
1.2. ODHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
1.3. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (1.1.-1.2.) 

1.4. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 
1.5. ODPLAČILA DOLGOV 
1.6. KORIŠČENJE PRESEŽKA IZ PRETEK.LETA 

1.7. SKUPAJ PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE (1.1. +1.4. +1.6.) 
(vključno s korišč.presežka iz pretek.leta) 

1.8. SKUPAJ ODHODKI IN ODPLAČILA (1.2. +1.5.) 

416,650 
420,407 

-3,757 

20,181 
18,292 

1,868 

438,699 

438,699 

503,325 
503,467 

-142 

29.914*) 
29.772*) 

0 

533,239 

533,239 

120.8 
119.8 

0.0 
0.0 

121.6 

121.6 

23.3 23.5 
23.5 23.5 
-0.2 -0.0 

1.1 0.0 
1.0 0.0 
0.1 0.0 

24.5 24.9 

24.5 24.9 

II. OBČINSKI PRORAČUNI **) : 

2.1. PRIHODKI PRORAČUNOV 
2.2. ODHODKI PRORAČUNOV 
2.3. PRESEŽEK (2.1.-2.2.) 

2.4. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNOV 
2.5. ODPLAČILA DOLGOV 
2.6. SKUPAJ PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE (2.1.+2.4.) 
2.7. SKUPAJ ODHODKI IN ODPLAČILA (2.2 +2.5.) 
2.8. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (2.6. - 2.7.) 

94,907 
93,015 

1,892 

400 
1,400 

95,307 
94,415 

892 

111,100 
109,600 

1,500 

0 
1,500 

111,100 
111,100 

0 

117.1 
117.8 

116.6 
117.7 

5.3 5.2 
5.2 5.1 
0.1 0.1 

0.0 0.0 
0.1 0.1 
5.3 5.2 
5.3 5.2 
0.0 0.0 

**) V tej fazi so projekcije prihodkov in odhodkov za javno porabo občin izdelane na podlagi sedanjega sistema financiranja občin. 
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- tekoče cene 
- v mio SIT 

1994 
OCENA 

TEK.CENE 

PROJEKCIJA 199 5 UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

1995 
TEK.CENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 

1993/1994 
19 8 4 1995 
OCENA PROJEKCIJA 

III. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE: 

3.1. PRIHODKI ZPIZ 
3.2. ODHODKI ZPIZ 
3.3. PRIMANJKUAJ (3.1. - 3.2.) 

3.4. KORIŠČENJE PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA 
3.5. VRAČILO OBVEZNOSTI DRŽAVE ZPIZ-u IZ PRETEK.LET 
3.6. KORIŠČENJE OBVEZ.REZERV.SKLADA 
3.7. SKUPAJ PRIHODKI ZPIZ 

(vključno korišč.presežka iz pretek.leta.korišč.rez.sklada 
in vračilom obveznosti države iz preteklih let) 

3.8. SKUPAJ ODHODKI ZPIZ 
3.9. NEPOKRITI PRIMANJKLJAJ (3.8 ■ 3.9.) 

259,120 
270,793 
-11,673 

5,380 
0 

6,293 
270,793 

270,793 
0 

306,514 
319,070 
-12,556 

0 
5,676 

*> 
312,190 

319,070 
6.880*) 

118.3 
117.8 

115.3 

117.8 

14.5 14.3 
15.1 14.9 
-0.7 -0.6 
0.3 0.0 
0.0 0.3 
0.4 0.0 

15.1 14.6 

15.1 14.9 
0.0 0.0 

IV. OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE : 

11. PRIHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
4.2. ODHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
4.3. PRIMANJKLJAJ (4.1. -4.2.) 
4.4. KORIŠČENJE PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA 
4.5. KORIŠČENJE OBVEZ.REZERV.SKLADA 
4.6. SKUPAJ PRIHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 

(vključno korišč.presežka iz pretek.leta in obvez.rez.sklada) 
4.7. SKUPAJ ODHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 

4.8. NEPOKRITI PRIMANJKLJAJ (4.5 - 4.6.) 

120,580 
126,185 

-5,605 
5,500 

105 
126,185 

126,185 

0 

138,528 
143,320 

-4,792 
0 

*) 
138,528 

143,320 

4.792*) 

1149 
113.6 

109.8 

113.6 

6.7 6.5 
7.0 6.7 

-0.3 -0.2 
0.3 0.0 

7.0 6.5 

7.0 6.7 

0.0 0.0 

V SREDSTVA SOLIDARNOSTI: 

PRISPEVKI SOLIDARNOSTI 
PORABA SREDSTEV SOLIDARNOSTI 

2,700 
2,700 

0 
0 O

 
O

 
Ko
 

ro
 

o
 

o 
b
 

b 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 1,790,000 2,141,000 119.6 100.0 100.0 

*) V primeru, da bosta ZPIZ in 7.77S nekrrti primanjkljaj v letu 1995 pokrivala z vnovčevanjem državnih vrednostnih papirjev, bi to zahtevalo dodatno 
zadolževanje državnega proračuna v višini do 11,67 mlrd SIT, kar bi povečalo skupni obseg potrebnega zadolževanja v letu 1995 do višine 41,6 
Tllrd SIT. 
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GLOBALNA BILANCA JAVNEGA FINANCIRANJA ZA LETO 1995 
- tekoče cene 
- v mio SIT 

OCENA 
1994 

TEK.CENE 

PROJEKCIJA 19 9 5 UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

STRUKTURA V % 

1995 
TEK. CENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 

1995/1994 
1994 1995 
OCENA PROJEKCIJA 

1994 1995 
OCENA PROJEKCIJA 

BILANCA JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV IN ODHODH :ov: 

118.7 

121.1 

126 7 
120.2 
122.1 
117.0 
120.4 
142.9 
117.5 

118.0 

75.9 
156.5 
120.1 
117.0 

103 3 

119.6 
1196 
122.7 
1196 

0,0 
60.0 

119.3 
121.4 

46.9 46.5 

24.6 24.9 

0.8 0.9 
7.0 7.1 

12.8 13.1 
3.6 3.6 
0.1 0.1 
0.1 0.1 
0.0 0.0 

19.4 19.1 

0.5 0.3 
0.1 0.1 

12.2 12.3 
6.6 6.4 

2.9 2.5 

0.3 0.3 
0.1 0.1 
0.4 0.4 
0.3 0.3 
0.2 0.0 
0.5 0.2 
1.0 1.0 
0.1 0.1 

100.0 100.0 

52.6 536 

1.8 1.9 
15.0 15.2 
27.4 28.2 

7.8 7.6 
0.3 0.3 

0.1 0.1 

41.3 41.1 

1.1 0.7 
0.1 0.2 

26.0 26.4 
14.0 138 

6.1 5.3 

0.7 0.7 
0.2 0.2 
0.9 0.9 
0.7 0.7 
0.3 0.0 
1.0 0.5 
2.1 2.1 
0.2 0.2 

A. PRIHODKI: 

JAVNOFINANĆNI PRIHODKI - SKUPAJ 838,623 

441,140 

15,000 
125,900 
229,825 

65,000 
2,600 
2,100 

715 

346,376 

9,350 
1,150 

218,391 
117,485 

51,108 

5,900 
1,500 
7,570 
5,510 
2,900 
8,495 

17,833 
1,400 

995,541 

534,010 

19,000 
151,330 
280,660 

76,050 
3,130 
3,000 

840 

408,715 

7,100 
1,800 

262,350 
137,465 

52,816 

7,060 
1,795 
9,290 
6,590 

0 
5,100 

21,281 
1,700 

(1. + 2. + 3.) 

1. DAVKI 

1.1. Davek od dobička 
1.3. Dohodnina 
1.4. Prometni davki 
1.5. Carine in uvozne dajatve 
1.6. Davek na pogodbeno delo 
1.7. Davek na previsoko izplačane plače 
1.8. Drugi davki 

2. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

2.1. Prispevek za zaposlovanje 
2.2. Prispevek za porodniški dopust 
2.3 Prispevki za pokojninsko-inv.zavarovanje 
2.4. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarov. 

3. NEDAVČNI PRIHODKI 

3.1. Registracijske takse 
3.2. Povračila od količinskih osnov 
3.3. Takse 
3 4 Nadomestila za uporabo stavb.zemljišč 
3.5 Prispevki solidarnosti 
3.6. Prihodki od obresti 
3 7. Ostali tekoči prihodki 
3.8. Kapitalski prihodki 
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- tekoče cene 
- v mlo SIT 

OCEN* 
1994 

TEK. CENE 

PROJEKCIJA 19 9 5 UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

STRUKTURA V % 

1 995 
TEKCENE 

NOMINALNI 
INOEKSI 

1993/1994 
1994 1995 
OCENA PflOJEKCUA 

1994 1995 
OCENA PHOJEKCUA 

B. ODHODKI: 

JAVNOFINANČNI ODHODKI ■ SKUPAJ 857,768 

476,410 

381,795 

325,393 
55,352 

1,050 

91,715 

2,900 

251,253 

230,063 
10,240 
5,600 
5,350 

130,105 

90,234 
20,424 
12,571 

1,770 
2,679 
2,428 

1,011,531 

567,792 

459,682 

394,072 
61,110 
4,500 

108,110 * 
0 

295,970 

271,363 
12,073 
6,326 
6,206 

147,770 

101,712 
23,141 
15,175 
2,035 
2,890 
2,817 

117.9 

119.2 

120.4 

121.1 
110.4 
428.6 

117.9 

0.0 

117.8 

116.0 
117.9 
113.0 
116.0 

113.6 

112.7 
113.3 
120.7 
115.0 
107.9 
116.0 

47.9 47.2 

26.6 26.5 

21.3 21.5 

18.2 18.4 
3.1 2.9 
0.1 0.2 

5.1 5.0 

0.2 0.0 

14.0 13.8 

12.9 12.7 
0.6 0.6 
0.3 0.3 
0.3 0.3 

7.3 6.9 

5.0 4.6 
1.1 1.1 
0.7 0.7 
0.1 0.1 
0.1 0.1 
0.1 0.1 

100.0 100.0 

55.5 56.1 

44.5 45.4 

37.9 39.0 
6.5 6.0 
0.1 0.4 

10.7 10.7 

0.3 0.0 

29.3 29.3 

26.8 26.8 
1.2 1.2 
0.7 0.6 
0.6 0.6 

15.2 14.6 

10.5 10.1 
2.4 2.3 
1.5 1.5 
0.2 0.2 
0.3 0.3 
0.3 0.3 

(I.+ II. + lil.) 

1. PRORAČUNSKA PORABA DRŽAVE IN OBčIN 
SKUPAJ (1.4-2.4-3.) 

1. PRORAČUNSKA PORABA DRŽAVE 
(brez transferov v druge javne blagajne) 

1. TekočI proračunski odhodki 
2. Investicijski odhodki 
3. Rezerve 

2. PRORAČUNSKA PORABA OBČIN •) 

3. PORABA SREDSTEV SOLIDARNOSTI 

II. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

1. Pokojnine . 
2. Denarne dajatve upokojencem 
3. Nadomestila plač In drugi stroiki 
4. Odhodki za delo ZPIZ 

III. OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

1. Plačila storitev zdravstvenim zavodom 
2. Izdatki za zdravila in ortop.pripomočke 
3. Nadomestila odsotnosti z dela 
4. Sredstva za Investicije (iz dri.proračuna) 
5. Ostali odhodki 
6. Odhodki za delo ZZZS 

C. JAVNOFINANČNI PRIMANJKLJAJ 
(A-B) 

-19,144 -15,990 -1.1 -0.7 -2.2 -1.6 

*) V tej fazi so projekcije prihodkov In odhodkov za javno porabo občin izdelane na podlagi sedanjega sistema financiranja občin. 
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- tekoče cene 
- v mio SIT 

OCENA 
1994 

TEKCENE 

PROJEKCIJA 1995 UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

STRUKTURA V % 

1995 
TEKCENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 

1995/1994 
1994 1995 
OCENA PROJEKCIJA 

1994 1995 
OCENA PROJEKCIJA 

RAČUN FINANCIRANJA: 

D. ZADOLŽEVANJE 

E. ODPLAČILA DOLGOV 

F. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 

1. DRŽAVNI PRORAČUN 
2. OBČINSKI PRORAČUNI 
3. ZPIZ 
4. ZZZS - obvezno zavarovanje 

20,501 

19,692 

-18,255 

-1,869 
892 

-11,674 
-5,605 

29,914 

25,596 

-11.672*) 

0 
0 

-6.880*) 
-4.792*) 

145.3 

130.0 

1.1 1.4 

1.1 1.2 

-1.0 0.0 

-0.1 0.0 
0.0 0.0 

-0.7 0.0 
-0.3 0.0 

Q. NETO ZADOLŽEVANJE 
(D-E+-FJ - C 

19,144 15,990 83.5 1.1 0.7 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 1,790,000 2,141,000 .119.6 100.0 100.0 • 

*) V primeru, da bosta ZPIZ In ZZZS nekriti primanjkljaj v letu 1995 pokrivala z vnovčevanjem državnih vrednostnih papirjev, 
bi to zahtevalo dodatno zadolževanje državnega proračuna v vtilnl do 11,67 mlrd SrT, kar bi povečalo skupni obseg 
zadolževanja državnega proračuna v letu 1995 do višine 41,6 mlrd SfT (2% bruto domačega proizvoda). 

A. OSNOVNE USMERITVE GOSPODARSKE IN SOCIALNE 
VUL1TIKE 

IZHODIŠČA IN POVZETEK 
Slovenija je z letom 1993 prebrodila najnižjo točko gospodar- 
ske krize, osamosvojitvena in stabilizacijska faza slovenske 
tranzicije sta bili uspešno izpeljani in zdaj postopno že prevla- 
dujejo njuni pozitivni učinki nad kratkoročnimi stroški. Doslej 
izvedene reforme gospodarskega sistema so povzročile velike 
spremembe v gospodarski strukturi, ki omogočajo in silijo 
v učinkovitejšo izrabo in alokacijo razpoložljivih proizvodnih 
faktorjev. S tega vidika so torej izhodiščne razmere za prihod- 
nji gospodarski razvoj neprimerno ugodnejše, negotovost 
glede prihodnosti pa bistveno manjša kot ob začetku tranzi- 
cije. Glede na to, da tudi iz zunanjega okolja ni več pričakovati 
večjih negativnih šokov, lahko računamo na nadal/n/o nor- 
malizacijo gospodarskih razmer. 

Sedanja gospodarska gibanja v realnem sektorju so ugodna, 
dosežena je stabilnost tečaja tolarja in zaustavljena realna 
rast stroškov dela. Po drugi strani pa še ni dokončana stabili- 
zacija cen. Inflacija se je v letu 1994 zaustavila na letni ravni 
okoli 20%, vendar tak rezultat ne zadošča več za doseganje 
ravnotežja na makroekonomski ravni v pogojih hitre gospo- 
darske rasti. Do največjega razkoraka in problemov prihaja pri 
cenah proizvodnih faktorjev. Ob stabilnem tečaju tolarja in 
previsokih stroških financiranja proizvodnje cene domačih 
nemenjalnih sektorjev še naraščajo. 

Pri takšnih izhodiščnih razmerah in v pogojih še ne povsem 
izgrajenega institucionalnega okvira socialno-tržnega gospo- 
darstva bo ekonomska politika cll/no usmerjana v vzpostav- 
ljanje ravnotežja med ukrepi za znižanje Inflacije In ukrepi 
za vzpodbujanje gospodarske rasti. Stabilizacijski elementi 
ekonomske politike lahko pomenijo določeno izgubo poten- 
cialno možne stopnje gospodarske rasti, vendar pa so 
potrebni zaradi doseganja makroekonomskega ravnotežja. 
Vlada pri tem računa na stabilen tečaj in protiinflacijsko 

monetarno politiko Banke Slovenije, sama pa bo vodila poli- 
tiko restriktivne indeksacije in v letu 1995 tudi predložila 
rešitve za ukinitev indeksacijskih mehanizmov. Prav tako bo 
tudi predložila rešitve, s katerimi bo prekinila neprimerno 
povezanost gibanja posameznih oblik porabe. Še posebej si 
bo prizadevala za odpravljanje linearne povezave med drob- 
noprodajnimi cenami in obrestno mero ne glede na vrsto 
depozitov. Pri regulaciji cen, ki so v neposredni pristojnosti 
Vlade, bo odpravljanje conskih disparitet manj intenzivno kot 
v letošnjem letu. Pri električni energiji in pri cenah v kmetij- 
stvu bo Vlada vzdrževala doseženo realno raven cen v letoš- 
njem letu, v posameznih primerih izgub v javnem sektorju pa 
bo - pred cenovnimi ukrepi - v prihodnjem letu dajala 
prednost drugim mehanizmom v njeni pristojnosti. 

Sedanji pogoji gospodarske rasti narekujejo bolj aktiven 
odnos ekonomske politika do razvojne problematike. Med 
faktorji gospodarskega razvoja so predvsem pomembne inve- 
sticije, ki se zaradi rezerv v izkoriščenosti kapacitet še ne 
kažejo kot omejitveni faktor gospodarske rasti, so pa že sedaj 
velik razvojni problem. Zastarelost (fizična, tehnična in eko- 
nomska) ter neustrezna sektorska struktura obstoječih osnov- 
nih sredstev in nujnost hitrejšega tehnološkega razvoja zahte- 
vajo v prihodnjih letih intenzivno investiranje privatnega 
poslovnega sektorja. Poslovne Investicije bo Vlada vzpodbu- 
jala z ukrepi za zniževanje obrestnih mer ter z makroekonom- 
sko stabilnim in investicijam prijaznim ekonomskim okoljem. 
Takšna politika in zmanjšanje deželnega rizika naj bi v večji 
meri pritegnila tudi tuje investitorje. Vlada bo sprejela ukrepe 
za spodbujanje in smotrnost tujih naložb, kot dopolnilo 
domačim naporom za revitalizacijo gospodarstva. 

Poleg poslovnih investicij bodo v naslednjih nekaj letih za 
trajni gospodarski razvoj odločilne tudi Investicije v znanja 
ter v usposabljanje In prekvalifikacijo delovne sile. Tehnični 
in tehnološki napredek postaja vse pomembnejši dejavnik 
gospodarske rasti, konkurenčne sposobnosti gospodarstva in 
odpiranja produktivnih delovnih mest. Za doseganje teh ciljev 
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bo potrebna ustrezna raven razvojno raziskovalnih vlaganj, 
stabilno financiranje in učinkoviti mehanizmi za prenos in 
Širjenje rezultatov domače raziskovalne dejavnosti. Potrebno 
bo povečati učinkovitost investicij v izobraževanje in ker se 
v Sloveniji srečujemo z velikimi strukturnimi problemi brezpo- 
selnosti bo to, poleg socialnih transferov, zahtevalo tudi pri- 
pravo programov prešolanja in drugih oblik izobraževanja 
odraslih. Posebno pozornost bo Vlada namenila ukrepom za 
povečanje mobilnosti delovne sile in s tem povezanim proble- 
mom na stanovanjskem trgu. Zato bo predlagala celovite 
ukrepe na stanovanjskem področju. 

Pri opredeljevanju gospodarske in socialne politike Vlada 
Izhaja Iz naslednjih predpostavk In kvantitativnih makroeko- 
nomskih ciljev za leto 1995: 

- porast bruto domačega proizvoda za 4-5%, pri čemer naI 
bi bila glavna vira gospodarske rasti Izvoz In Investlel/e, 
- povečanje produktivnosti dela za 3—4%, 
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva In obsega med- 
narodne menjave, 
- znižanje letne ravni Inflacije, 
- zmanjšanje stroškov dela na enoto proizvoda, 
- 1% rast zaposlenosti In znižanje stopnje registrirane brez- 
poselnosti pod 14%, 
- rast realnih čistih plač za najmanj eno odstotno točko pod 
rastjo produktivnosti dela, 
- porast nacionalnega varčevanja In povečanje deleža 
Investicij v bruto domačem proizvodu za najmanj eno 
odstotno točko. 

Politika javnih financ bo usmerjena v nadaljnje spodbujanje 
gospodarske aktivnosti in dodatno sproščanje dela bruto 
domačega proizvoda za razvojne potrebe. Tudi v prihodnjem 
letu se bo povečeval delež posrednih davčnih virov v primer- 
javi z neposrednimi dajatvami, ki bremenijo plače. Z zmanjša- 
njem vloge države v prerazdeljevanju dohodka preko javnofi- 
nančnega sistema bo sproščena potrebna akumulacija za 
podporo gospodarski rasti in povečana mednarodna konku- 
renčnost. S politiko javnofinančnih odhodkov, zlasti skozi 
proračunsko porabo države, se bo nadaljevala podpora 
države procesu prestrukturiranja in sanacije podjetniškega in 
bančnega sektorja, izvajanju aktivne politike zaposlovanja in 
zagotavljanju socialne varnosti prebivalstva. Z izvajanjem 
politike čimbolj uravnoteženega financiranja celotni pri- 
manjkljaj javnofinančnih blagajn, ki ga bo potrebno financi- 
rati z novim zadolževanjem, v letu 1995 ne bo presegel 0,5% 
bruto domačega proizvoda. 
Izpopolnjeno in razvito bo sodelovanje socialnih partnerjev 
pri oblikovanju socialne In ekonomske politike, politike plač 
In prejemkov, pri čemer bo Vlada zastopala cilj obvladovanja 
stroškov dela znotraj okvirov produktivnosti dela. 

Cilj politike ekonomskih odnosov s tujino bo širitev izvoznih 
trgov z nadaljnim sklepanjem sporazumov o prostih trgovin- 
skih conah in z vključevanjem v evropske integracije. Preko 
Slovenske izvozne družbe in drugih institucij bo Vlada olajše- 
vala pogoje za prodiranje izvoznikov na tuje trge. 

V okviru Industrijske politike bo Vlada sprejemala in izvajala 
ukrepe za podporo izvozu, v projektu sanacije in prestrukturi- 
r*nja podjetij pa zagotovila bolj koordinirano delovanje med 
subjekti, ki so odgovorni za sanacijo bank in med tistimi, ki so 
odgovorni za sanacijo podjetij. Sprejeti bodo tudi ukrepi za 
znižanje stroškov poslovanja z reprogramom kreditov v tistih 
Podjetjih v težavah, ki še niso deležna aktivne politike s strani 
vladnih agencij in skladov. 

V podporo prestrukturiranju in gospodarski rasti bo tudi ures- 
ničevanje politike tehnološke posodobitve slovenskega go- 
spodarstva. 
polltlka zaposlovanja bo aktivna in bolj usmerjena v reševa- 
nje problemov neustrezne kvalifikacijske strukture brezposel- 
nih, predvsem s pripravo in sofinanciranjem programov prek- 
valifikacij in izobraževanja odraslih (tudi v okviru šolskega 
sistema). Okrepila bo tudi nadzor nad koriščenjem pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Regionalna razvojna politika bo s sprejemom nove zakono- 
daje razširila sistem regionalnih razvojnih spodbud iz demo- 
grafsko ogroženih območij tudi na urbane industrijske centre 
z velikimi razvojnimi problemi. 

S povzetimi osnovnimi usmeritvami ekonomske politike bo 
Vlada prispevala k hitrejšemu prestrukturiranju in sanaciji 
gospodarstva in bank in hkrati zagotovila potrebne pogoje za 
nadaljnjo stabilizacijo in doseganje ciljne stopnje letne 
gospodarske rasti okoli 5% v naslednjih nekaj letih, za katero 
ocenjujemo, da jo je Slovenija sposobna doseči. S takšno 
razvojno dinamiko bi bil do leta 1997 nadomeščen 20% upad 
realnega bruto domačega proizvoda iz obdobja 1988-1992 in 
uresničen cilj postopnega zmanjševanja zaostanka za razvo- 
jem razvitih evropskih držav. 

JAVNE FINANCE 

Politika javnih financ 

Dosežena razmerja v oblikovanju in razporejanju sredstev za 
javno financiranje zahtevajo in omogočajo v naslednjih letih 
izvajanje politike, ki bo zagotovila čim večje ravnotežje med 
skupnimi javnofinančnimi prihodki in odhodki. Večje defici- 
tarno javno financiranje bi vodilo v nadaljnje povečevanje 
stroškov servisiranje javnega dolga (v letu 1994 se bodo 
stroški za obresti približali 2% bruto domačega proizvoda) in 
zožilo možnosti financiranja drugih proračunskih potreb. 
V letu 1995 predvidevamo oblikovanje deficita, ki ga je 
potrebno financirati z novim zadolževanjem, v višini največ 
0,5% bruto domačega proizvoda. Preostali tekoči javnofi- 
nančni deficit pa bo potrebno pokriti z angažiranjem rezerv- 
nih sredstev. Glede na to, da je bil velik del teh sredstev 
angažiran za pokrivanje odhodkov državnega proračuna 
v preteklih letih, bo vračilo teh sredstev drugim javnofinanč- 
nim blagajnam za pokrivanje njihovih tekočih primanjkljajev 
pomenilo povečano potrebo po zadolževanju tudi v državnem 
proračunu. 

Politika javnega financiranje bo usmerjena v počasnejšo rast 
celotnih javnofinančnih prihodkov in odhodkov od rasti bruto 
domačega proizvoda. 

Izvajanje tako opredeljene politike zahteva odpravljanje nelo- 
gičnosti in nekonsistentnosti veljavnega sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. V letu 1995 bo pripravljena 
reforma pokojninskega sistema, ki ne bo posegala v dose- 
ženo raven individualnih pravic sedanjih upokojencev; spre- 
membe za sedanje aktivne zavarovance pa so nujne. Uvedena 
bodo dopolnilna prostovoljna zavarovanja. 

Na področju javnega zdravstva bo realiziran predviden premik 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje. V letu 1995 ni predvideno nadaljnje 
zniževanje prispevnih stopenj. Preverjena bo ustreznost ele- 
mentov cen nekaterih vrst programov in stroškov v zdravstvu. 
Prostovoljno zavarovanje v zdravstvenem in pokojninskem 
sistemu bo pregledno razmejeno od obveznih zavarovanj. 

Proračunska poraba države se bo v letu 1995 realno povečala 
zaradi vzpostavitve temeljnih obrambnih sistemov, povečanih 
odhodkov za plače državnih organov in izvajalskih organizacij 
v primerjavi s proračunom za leto 1994 zaradi prenosa decem- 
brskih plač v januar 1995, povečanih obveznosti iz naslova 
servisiranja javnega dolga, povečanih subvencij v kmetijstvu 
ter za preusposabijanje in dodatno izobraževanje presežnih 
oziroma brezposelnih delavcev. Povečala se bodo sredstva za 
izgradnjo avtocest, investicije v železnico in sanacijo vodoto- 
kov. Povečana bodo sredstva za naložbe v znanje. Iz sredstev 
državnega proračuna bo več sredstev namenjenih tudi za 
transfer v pokojninsko blagajno zaradi polne uveljavitve 
zakona o poračunavanju obveznosti države do ZPIZ. Uveljavi- 
tev zakona o javnih nabavah in vpeljava predvidenih instru- 
mentov bo zagotovila večjo racionalnost trošenja javnih sred- 
stev. 

Uveljavljen bo nov sistem pomoči za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč v okviru državnega proračuna, ki bo nadome- 
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stil obstoječi sistem solidarnosti. V letu 1995 bo ukinjen 
prispevek za solidarnost, obveznosti, ki so se pokrivale iz tega 
vira, pa bodo prenošene na proračun. 

Uveljavitev nove lokalne samouprave bo izpeljana s prerazpo- 
reditvijo realno nespremenjenih sredstev, skladno z obsegom 
nalog, ki bodo prenošene iz sedanje občinske ravni na 
državno raven. Sofinanciranje lokalnih skupnosti iz držav- 
nega proračuna bo temeljilo na izpopolnjenih merilih. 

Osnovni cilj politike javnofinančnih prihodkov tudi v nasled- 
njih letih bo zagotavljanje stabilnih virov javnega financiranja, 
hkrati pa zmanjšanje celotne fiskalne obremenitve s postop- 
nim zniževanjem neposrednih davkov, predvsem tistih, ki 
bremenijo stroške delovne sile. To bo moč doseči predvsem 
z zniževanjem zbirne stopnje prispevkov za socialno varnost, 
zlasti prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje. Pogoj za to pa je uveljavitev reforme pokojninskega 
sistema in sorazmerno povečanje transferov v to blagajno iz 
državnega proračuna. 

Davčna politika 

Na področju davčne politike je v določeni meri že dokončano 
delo na sprejemu bistvenih zakonskih predpisov predvsem 
s področja direktnih davkov, medtem ko je področje obdavče- 
vanja izdelkov in storitev v prometu sicer urejeno, vendar ne 
na enakem izhodišču kot v drugih evropskih državah. 

Realizacija reforme posrednih davkov je pogojena z vzposta- 
vitvijo ustrezne davčne administracije in določitvijo ustreznih 
postopkov, po katerih se bodo ravnali davčni zavezanci in 
davčna administracija. S tem bodo zagotovljeni pogoji za 
učinkovitejše pobiranje dajatev ter zmanjšanje stroškov 
države pri pobiranju davkov. V tem sklopu bo s posebnim 
zakonom določen tudi status davčnih svetovalcev. Z delitvijo 
funkcij pobiranja dajatev in plačilnega prometa ter začetkom 
delovanja računskega sodišča bodo vzpostavljeni osnovni 
pogoji za drugo fazo davčne reforme. 

Spremembe na področju davčnega sistema in davčne politike 
bodo temeljile na davčni nevtralnosti. Z davčnimi oprosti- 
tvami in olajšavami ne bo mogoče stimulirati posameznih 
davčnih zavezancev. S tem bo zagotovljena potrebna stabil- 
nost javnofinančnih prihodkov. V letu 1995 bo uveljavljena 
znižana obdavčitev dobička pravnih oseb. 

Na področju sistema carin in uvoznih dajatev bo uveljavljen 
nov carinski zakon, ki izhaja iz načela primarne zaščitne 
funkcije carine, in predvideva obveznost plačila carine samo 
v primerih, ko se carinsko blago sprosti v prost promet na 
območju Republike Slovenije. V vseh drugih primerih (uvoz 
zaradi izvoza, začasni uvoz, carinsko skladiščenje itd.) pa 
omogoča odlog plačila carine, možnost povračila plačane 
carine ali pa le delno plačilo carinskih dajatev. Zaradi vpliva, 
ki ga bodo integracijski procesi in sporazumi o conah proste 
trgovine imeli na realno višino carinske zaščite blaga domače 
proizvodnje, carinski zakon nudi pravno osnovo za uveljavlja- 
nje zaščitne funkcije tudi samega carinskega postopka. 

Z uveljavitvijo novega zakona o carinski tarifi bo raven zaščite 
blaga domače proizvodnje prilagojena ravni zaščite v državah 
Evropske unijo. 

Politika zadolževanja države 

Za pokrivanje javnofinančnega primanjkljaja in za odplačilo 
zapadlih domačih in tujih posojil in državnih vrednostnih 
papirjev za sanacijo gospodarstva in bank se bo Republika 
Slovenija zadolževala na domačem finančnem trgu in v tujini. 
Zaradi nerazvitosti in omejenosti domačega finančnega trga 
bo z domačim zadolževanjem mogoče pokriti le del potrebnih 
sredstev. Preostala sredstva bo potrebno zagotoviti z zadolže- 
vanjem v tujini. 

Največji problem slovenskega finančnega trga je njegova 
majhnost in slabo razvita finančna infrastruktura, zato je 
njegova absorbcijska moč zelo skromna, tako da že malo 

večje povpraševanje po prostih denarnih sredstvih povzroči 
pritisk na obrestno mero. Pri zadolževanju v tujini pa se pojavi 
problem konverzije v tolarje in s tem pritisk na tečaj in 
obrestno mero. Proces privatizacije, ki je v teku, bo med 
drugim imel za posledico tudi velik angažma prostih denarnih 
sredstev v delniške oblike investiranja, kar bo dodatno ome- 
jilo razpoložljiva sredstva ter povzročilo pritiske na obrestne 
mere. 

Javni dolg se je v zadnjih dveh letih zelo povečal, predvsem 
s priznanjem skritega javnega dolga, kar je povzročilo veliko 
povečanje v odhodkih proračuna iz naslova plačil obresti in 
odplačil glavnice zapadlega javnega dolga države. Nadaijno 
zaostritev tega problema pričakujemo po sklenitvi dogovora 
s članicami Pariškega kluba in komercialnimi bankami 
- upnicami o razdelitvi obveznosti iz nekdanje Jugoslavije. 
Nadaljnje povečevanje obsega javnega dolga bi v naslednjih 
lotih lahko povzročilo resne motnje v delovanju celotnega 
gospodarskega sistema. V vsakem primeru pa bo tovrstno 
zadolževanje drago, tako z vidika državnega proračuna kot 
tudi narodnogospodarsko. 

Politika zadolževanja in upravljanja z javnim dolgom države 
bo podrejena dvema osnovnima ciljema, to jo zagotavljanju 
nemotenega izvajanja ekonomske politike in vzpostavljanju 
čim cenejšega portfelja javnega dolga. 

Pri zagotavljanju nemotenega izvajanja ekonomske politike 
bodo v primeru kratkoročnih potreb po finančnih sredstvih 
uporabljeni instrumenti z rokom dospetja znotraj fiskalnega 
leta. Tekoče obveznosti se bodo servisirale skladno z odpla- 
čilnimi načrti. Pri tem bo vodena politika refinanciranja 
zapadlih glavnic. Glede na to, da vsaj del obstoječih upnikov 
ne bo pripravljen nadalje financirati javnega dolga, bo 
potrebno najti nove vire. 

Zadolževanje v tujini se bo izvajalo predvsem za pokrivanje 
finančnih obveznosti države do tujine. Na ta način no bo 
potrebna monetizacija tuje valute, kar bo zmanjšalo pritiska 
na izvajanje monetarne politike. Zadolževanje preko tega 
obsega bo prišlo v upoštev zgolj v izjemnih primerih, ko na 
domačem trgu ne bo razpoložljivih sredstev in bi bilo izvrše- 
vanje proračuna ogroženo. 

Pri zadolževanju (refinanciranju) na domačem trgu bo 
posebna pozornost posvečena razmeram na finančnem trgu. 
Preprečiti bo treba nekontrolirane poraste obrestnih mer, ki 
bi jih zadolževanje države v večjem obsegu lahko povzročilo. 
Pri tem je treba upoštevati, da je domači trg v veliki meri 
zasičen z državnimi finančnimi instrumenti. Trgu bodo ponu- 
jeni instrumenti, ki se od dosedanjih ločijo predvsem glede 
likvidnosti, kar jih naredi sprejemljive za širši krog investi- 
torjev. 

Za financiranje javnofinančnega primanjkljaja bodo uporab- 
ljeni srednje- in dolgoročni finančni instrumenti. 

Posebna pozornost bo namenjena upravljanju z obstoječih 
javnim dolgom, pri čemer bo cilj izboljšana struktura portfelji 
(v skladu s pogoji in možnostmi) tako z vidika ročnosti, 
stroškov plačevanja kot tudi z valutnega vidika. 

Trenutna struktura portfelja z vidika ročnosti je zelo 
neugodna, saj so odplačila koncentrirana na nekaj termino► 
v teku leta. S preoblikovanjem portfelja se bo poskušalo , 
zagotoviti bolj enakomerno odplačevanje glavnic v naslednji < 
letih. Istočasno bodo poenoteni izplačilni dnevi, ki bodo 
usklajeni s proračunskimi prilivi in z drugimi proračunskim1 • 
odlivi. 1 

i 
Velik del javnega dolga je nastajal še v času Jugoslavije, aj ' 
vsaj v obdobju visokih stopenj inflacije. Temu primerna je tuđ < 
cena, ki jo danes država plačuje za svoje obveznosti. Eden cfi 
primarnih ciljev bo zmanjšanje teh stroškov. To bo dosežene l 
z nadaljevanjem redefiniranja pogojev obstoječih kreditni ' 
pogodb (predvsem z znižanjem obrestne mere in drugih strO j 
škov) ter zapiranjem (predčasnim odplačilom) starih obvezno t 
sti, seveda le v primeru, če se lahko zamenjajo za kredite pot 
ugodnejšimi pogoji. Možnost tovrstnega spreminjanja portft I. 
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Ija bo otežena, glede na to, da se bo morala država dodatno 
zadolževati tudi za potrebe pokrivanja tekočega proračun- 
skega primanjkljaja. 

Valutno strukturo javnega dolga države (predvsem tistega, ki 
odpade na tujino) bo potrebno približati valutni strukturi 
tekočih transakcij z državami Evropske Unije. Pri domačem 
dolgu pa bo dan poseben poudarek preoblikovanju dolga 
v instrumente, nominirane v slovenskih tolarjih. 

Predvsem v odnosu do tujine bo Republika Slovenija nadalje- 
vala z začetim urejanjem odnosov z obstoječimi upniki, kar bo 
povečalo njeno kredibilnost. 

Posebna pozornost bo posvečena nadaljnjemu razvoju doma- 
čega finančnega trga, zlasti trga denarja, kar bo omogočalo 
večjo fleksibilnost pri zagotavljanju nemotenega izvrševanja 
proračuna in upravljanju z javnim dolgom. Stabilnost doma- 
čega finančnega trga ter uvajanje novih, primernih finančnih 
instrumentov je predpogoj, ki bo omogočil spreminjanje port- 
felja brez velikih pritiskov na poslovanje ostalih udeležencev 
tega trga. 

DOHODKOVNA POLITIKA 

Cilj dohodkovne politike bo obvladovanje stroškov dela 
v okvirih produktivnosti dela. S tem bo povečana mednarodna 
konkurenčnost, vzpostavljeni pa bodo pogoji za povečanje 
varčevanja v okviru poslovnega sektorja. V letu 1995 bo rast 
plač zaostajala za rastjo bruto domačega proizvoda. 

V dogovoru z ostalimi socialnimi partnerji si bo vlada prizade- 
vala za to, da bo v letu 1995 uveljavljena pri poviševanju 
izhodiščne plače enaka eskalacijska lestvica kot v letu 1994. 
Kot eden izmed pogojev za doseganje enoštevilčne inflacije 
bo v letu 1995 pripravljen predlog za ukinitev usklajevanja 
dohodkov s tekočo inflacijo. 

Vlada bo predlagala odpravo tistih mehanizmov, ki zaradi 
prepletenosti in odvisnosti ravni dohodkov posameznih sku- 
pin prebivalstva povzročajo, da se morebitni večji enkratni 
dvig na enem področju hitro in še v večji meri prenese tudi na 
druga področja in tudi s tem poruši makroekonomsko ravno- 
težje. 

V negospodarstvu se bo zaradi postopnega usklajevanja izho- 
diščna plača v začetku leta 1995 še približevala izhodiščni 
plači v gospodarstvu. Zajamčena plača bo v letu 1995 sledila 
uskladitvam po eskalacijski lestvici, ki bo veljala za negospo- 
darstvo oz. kot bo urejal novi zakon o zajamčeni in/ali mini- 
malni plači. 

trg in cene 

Pri vseh ukrepih, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na 
cene, bo Vlada upoštevala stabilnost cen kot prioritetni eko- 
nomskopolitični cilj. S takšno politiko bo na področjih, ki so 
v njeni pristojnosti, prispevala k postopnemu nadaljnjemu 
znižanju sedanje inflacije. 

Z uveljavitvijo zakona o varstvu potrošnikov in konkurence in 
ustanovitvijo Urada za varstvo potrošnikov in Urada za varstvo 
konkurence bomo lahko učinkoviteje omejevali monopolne 
Pritiske oziroma dogovarjanja, ki so usmerjena k izkoriščanju 
monopolnega položaja gospodarskih subjektov. 

Pri regulaciji tistih cen, ki so v neposredni pristojnosti Vlade, 
bo odpravljanje censkih disparitet manj intenzivno kot v letoš- 
njem letu, vlada pa bo uporabljala tudi druge mehanizme iz 
njene pristojnosti za razreševanje dohodkovnega položaja 
dejavnosti. 

Na področju gospodarske infrastrukture, kjer so možnosti 
konkurence omejene, bo cenovna politika temeljila na revizi- 
jah poslovanja in cen kot podlagah za pripravo in uporabo 
tarifnih sistemov za posamezne dejavnosti. 

izdelan bo sistem oblikovanja cen na osnovi standardov in 

normativov, vpeljan bo koncesijski sistem in omogočeno bo 
vključevanje razvojne komponente za komunalne storitve in 
telekomunikacije. 

Izvedene spremembe zaščitnih ukrepov na področju kmetij- 
stva so omogočile, da se je dohodkovni položaj primarnih 
kmetijskih pridelovalcev v letošnjem letu okrepil. V letu 1995 
bomo politiko oblikovanja dohodkov v kmetijstvu izvajali 
s kombinacijo različnih mehanizmov v pristojnosti vlade. 
Sprejeli bomo tržni red za mleko, goveje in svinjsko meso, 
pšenico in koruzo ter dogradili sistem zunanjetrgovinske zaš- 
čite pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil. Odkup pomemb- 
nejših kmetijskih proizvodov bo izveden za predhodno dogo- 
vorjene količine. 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje na področju zdravil bo Vlada 
vzpostavila ustrezen nadzor nad ravnijo cen zdravil, katerih 
delež v strukturi odhodkov iz obveznega zdravstvenega zava- 
rovanja močno narašča. 

Vlada bo opustila prilagajanje kontroliranih cen z indeksacijo. 
Večjo težo bodo dobile spremembe posameznih inputov 
v strukturi kalkulacij, pri čemer se bodo zelo restriktivno 
obravnavali stroški financiranja. Časovni intervali, v katerih se 
bodo izvajale korekcije cen, bodo zaradi nižje ravni inflacije 
bistveno daljši. 

MONETARNA POLITIKA 

Vlada pričakuje, da bosta kontrola primarnega denarja in 
stabilni tečaj tolarja ostali poglavitni značilnosti politike 
Banke Slovenije na tem področju. S fiskalno in dohodkovno 
politiko bo Vlada omogočila večji manevrski prostor Banke 
Slovenije za usklajevanje njenih denarnih in tečajnih ciljev. 
V vmesnem obdobju normalizacije finančnih in likvidnostnih 
razmer bosta Vlada in Banka Slovenije s koordiniranimi aktiv- 
nostmi posredno vplivali na znižanje domače obrestne mere 
z dajanjem garancij države podjetjem pri najemanju kreditov, 
z uporabo kratkoročnih likvidnostnih presežkov proračuna in 
javnega sektorja, z intervencijami na medbančnem trgu 
denarja ter z drugimi razpoložljivimi ukrepi. 

EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Osnova za vodenje politike na tem področju bo strategija 
ekonomskih odnosov s tujino, ki je v pripravi. Vlada si bo še 
nadalje prizadevala zagotavljati ugodnejši dostop slovenskih 
izdelkov na tuje trge, zato bo nadaljevala s sklepanjem spora- 
zumov o prostih conah predvsem z državami, ki imajo spora- 
zume o prosti trgovini na mednarodni ravni ali pa asociacijske 
sporazume oz. evropske sporazume z Evropsko unijo. V letu 
1995 bodo predvidoma uveljavljeni sporazumi o prosti coni 
s Poljsko, Švico, Litvo, Estonijo ter začeta pogajanja z vsemi 
ostalimi državami, ki imajo asociacijske sporazume z EU 
(Romunija, Bolgarija, Turčija) ter državami, ki imajo podobne 
sporazume kot npr. Izrael. Latvija. Vlada bo spremljala rezul- 
tate uveljavljenih sporazumov o conah proste trgovine in 
skladno z njimi tudi ukrepala. 

Vlada si prizadeva skleniti sporazum o pridruženem članstvu 
z Evropsko zvezo ter nadaljevanje predlaganja predpisov in 
ekonomskih ukrepov, ki so primerljivi s sistemi in politikami 
razvitih tržnih gospodarstev. 

Pri obravnavi teh sporazumov bodo upoštevani tudi odnosi 
z državami, ki so nastale na tleh nekdanje Jugoslavije. Med 
njimi je trenutno še v veljavi sporazum o coni proste trgovine 
z Makedonijo; z Bosno in Hercegovino (v delu, ki ni zajet 
z gospodarskim embargom, ki ga je razglasila OZN) pa je 
zaenkrat dogovorjeno recipročno brezcarinsko poslovanje po 
načelih cone proste trgovine, čeprav sam sporazum ni skle- 
njen. 

* 
Pri izvozu slovenskega blaga v okviru obravnavanih sporazu- 
mov o conah proste trgovine ter asociacijskega sporazuma si 
bo Vlada prizadevala za čim širšo uporabo kumulativnega 
načela pri ugotavljanju porekla blaga. Slovenska industrija 
namreč ne razpolaga z zadostno domačo surovinsko bazo in 
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zadostnimi količinami domačih polproizvodov, ki bi nam pri 
izvozu blaga v druge države omogočile uporabo ugodnosti za 
blago slovenskega porekla. To oviro je mogoče premagati le 
s čim širšo uporabo t. im. kumulativnega pravila o poreklu 
blaga, kjer se lahko za uveljavitev carinskih ugodnosti kombi- 
nirajo polproizvodi ali surovine po poreklu iz držav, ki imajo 
medsebojno dogovorjeno kumulativno pravilo. 

Glede na to, da naj bi z letom 1995 Slovenija postala origi- 
nalna ustanoviteljica ter polnopravna članica Svetovne trgo- 
vinske organizacije (WTO), bomo sredi leta 1995 začeli upo- 
rabljati nov zakon o carinski tarifi, v katerega bodo vgrajene 
tudi vse obveznosti prevzete pri pristopu k G ATT. Posebna 
pozornost bo namenjena oblikovanju necenovnih oblik regu- 
lacije trga, kot so standardi kakovosti, zaščita potrošnikov ter 
sistemom certificiranja. Pristojna ministrstva bodo skupaj 
z Uradom za standardizacijo in meroslovje začela sistema- 
tično spremljati procese v Evropski uniji ter skladno z njim 
tudi v Sloveniji oblikovala sistem, ki bo skladen s tistim 
v Evropski uniji. 

Vlada bo nadaljevala s sklepanjem sporazumov o gospodar- 
skem sodelovanju ter sporazumov o zaščiti investicij, kar bo 
prispevalo h krepitvi identitete slovenskega gospodarstva 
v tujini. Krepila bo bilateralne in multilateralne gospodarske 
odnose z vsemi državami in institucijami, kjer imamo večji 
gospodarski interes. Poskušala bo organizirati čim več nepo- 
srednih srečanj med domačimi in tujimi gospodarskimi sub- 
jekti, kar naj bi tu prispevalo k večanju obsega zunanjetrgo- 
vinske menjave Slovenije. 

Z namenom promocije slovenskega gospodarstva, predvsem 
izvoza ter investicij bo Vlada, ob tehnični pomoči PHARE 
programa, nadaljevala z oblikovanjem in delovanjem institu- 
cije za promocijo izvoza in Urada za tuje investicije, ki bosta 
primerljiva s podobnimi inštitucijami v Evropi oz. svetu. Nada- 
ljevala bo aktivnosti s koordinacijo vseh oblik promocije 
splošne, gospodarske in specializiranih. V ta namen bo kre- 
pila mrežo gospodarskih predstavnikov v tujini. 

Vlada bo oblikovala programe za zagotavljanje konkurenčnej- 
ših in stabilnejših pogojev poslovanja gospodarstva, ki je 
v vedno večji meri vključeno v izvoz in sicer za zavarovanje in 
(re)financiranje dolgoročnih in srednjeročnih, zaradi struk- 
ture gospodarstva in trenutne situacije pa tudi kratkoročnih 
izvoznih poslov ter za zavarovanje in (re)financiranje izvoznih 
poslov drobnega gospodarstva. Pri tem bo država zagotovila 
osnovni jamstveni in likvidnostni potencial za delovanje nave- 
denih programov, določila koordinatorje in izvajalce in obli- 
kovala pogoje, na osnovi katerih bodo izvozniki pod konku- 
renčnimi pogoji financirali in zavarovali posle, ki so v pripravi 
ali realizaciji na tujih trgih s sodelovanjem poslovnih bank in 
zavarovalnic. 

LASTNINJENJE 

Leto 1995 bo leto, v katerem se bodo pokazali prvi učinki 
izpeljanega lastninjenja. Začeti procesi bodo zajeli tudi tista 
področja, podjetja, zavode in premoženje, za katero zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij ni bil neposredno upo- 
rabljiv. 

Delnice olastninjenih podjetij in investicijskih skladov bodo 
začele prihajati na organizirane trge vrednostnih papirjev. 
Vlada bo skrbela, da bo njihovo vključevanje postopno in da 
to ne bo povzročalo motenj na trgu kapitala. 

Proces lastninskega preoblikovanja podjetij, ki je bil začet in 
deloma izpeljan v letu 1994, bo v letu 1995 pripeljan do 
zaključka. Vlada bo namenila posebno pozornost odpravi 
okoliščin, ki zavirajo predvideno dinamiko lastninjenja in bo 
sprejela ukrepe za pospešitev izvajanja revizij v podjetjih ter 
hitrejši potek denacionalizacijskih procesov. 

V skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, bo 
v letu 1995 odgovornost za oblikovanje in izvajanje progra- 
mov lastninjenja prešla iz posameznih podjetij na Agencijo 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

V Skladu RS za razvoj se bodo zbirala znatna sredstva od 
kupnine za privatizirana podjetja. V skladu z zakonom o kup- 
nini, bo Vlada ta sredstva pretežno usmerjala nazaj v gospo- 
darstvo. Pripravila bo potrebne podzakonske akte in zakon 
pričela izvajati. 

Slovenski odškodninski sklad bo začel izdajati obveznice 
upravičencem po predpisih o denacionalizaciji. S tem v zvezi 
bo treba pripraviti manjkajoče podzakonske akte in spremljati 
njegovo delovanje ter ga usposobiti za servisiranje obveznosti 
od leta 1996 dalje. 

V letu 1995 se bo pričelo tudi z izvajanjem zakona o privatiza- 
ciji pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije.' 
S tem v zvezi bo potrebno sprejeti programe privatizacije 
v javnem sektorju in podzakonske akte. 

Na področju prometa in zvez bo v letu 1994 zaključeno lastni- 
njenje vseh podjetij po zakonu o gospodarskih javnih služ- 
bah. Po ugotovitvi deleža države v družbenem kapitalu podje- 
tij s tega področja in pred lastninjenjem ostalega dela premo- 
ženja teh podjetij po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, bo opravljena obvezna revizija njihovega poslovanja. 

V sklop lastninjenja sodi tudi lastninjenje igralnic in Loterije 
Slovenije ter podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost 
v področju Triglavskega narodnega parka, iz česar sledi vrsta 
nalog za Vlado, tako pri pripravi izvedbenih predpisov, kot 
tudi pri njegovem izvajanju. 

Investicijski skladi, ki so bili ustanovljeni kot mehanizemm 
preko katerega sodelujejo državljani s svojimi certifikati pri 
lastninski preobrazbi, bodo pričeli delovati in zamenjevati 
zbrane certifikate za delnice olastninjenih podjetij pri Skladu 
RS za razvoj. Vlada bo namenila spremljanju aktivnosti 
posebno pozornost, skrbela bo za učinkovitost delovanja 
sistema in bo reagirala na morebitne pomanjkljivosti, ki bi se 
pokazale. 

INDUSTRIJSKA POLITIKA IN PRESTRUKTURIRANJE 

Aktivna industrijska politika bo osredotočena na razvijanje 
konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva. Spodbu- 
jala bo podjetja k stalnemu prilagajanju spremenjenim pogo- 
jem konkurence in k spreminjanju gospodarske strukture 
z uvajanjem novih proizvodov in proizvodnih postopkov ter 
izboljšanjem starih. 

Ukrepi industrijske politike bodo usmerjeni v medsebojno 
povezovanje državnih institucij, strokovnjakov in podjetnikov, 
v pretok ustreznih informacij in znanj v podjetja, spodbujanje 
medpanožnih povezav ter programov vstopa tujega kapitala 
in v navezavo na ukrepe tehnološke politike ter aktivne poli- 
tike zaposlovanja. 

Zadoščenje vsem pogojem konkurenčne proizvodnje v smislu 
ekonomičnosti, kakovosti in zahtev politike varstva okolja bo 
zahtevalo večjo izkoriščenost vhodnih materialov in energije 
ter nadomeščanje spornih sestavin in tehnoloških postopkov 
z novimi. 

Na izboljšanje elementov poslovanja in konkurenčnih predno- 
sti podjetij ter na rast industrijske proizvodnje bo vplivala tudi 
sprememba institucionalnih okvirov: zakon o konkurenci, 
zakon o carinski zaščiti in carinski zakon, zakon o protimono- 
polni politiki ter podpisani dvostranski sporazumi o conah 
proste trgovine. K oživljanju dejavnosti gradbeništva bo pri- 
spevala nova zakonodaja s področja investicijske dejavnosti 
(zakon o javnih naročilih, zakon o urejanju prostora in grad- 
nji) ter aktivnosti na področju pospeševanja investicijskega 
trga (svetovalne pisarne, napovedovanje investicijskih namer 
itd.). 

Projekt sanacije podjetij, ki se je uspešno odvijal že v letoš- 
njem letu, se bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Pri tem pa 
bodo vzpostavljeni bolj jasni odnosi med subjekti, ki so odgo- 
vorni za uspešno sanacijo bank ter subjekti, ki so odgovorni 
za sanacijo podjetij. Pri sanaciji Slovenskih železarn Vlada 
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izvaja že sprejela temeljna izhodišča sanacije in s tem pove- 
zane ukrepe, tako na področju finančnih investicij kot financi- 
ranja nabave trajnih obratnih sredstev. Nadaljevala bo tudi 
proces desinvestiranja in zapiralna dela v RSC Idrija in RSC 
Mežica. Prestrukturiranje bo intenzivno v naslednjih štirih 
letih zlasti v RSC Mežica. 

Sprejeti bodo ukrepi za znižanje stroškov poslovanja preko 
reprograma kreditov tistih podjetij v težavah, ki še niso 
deležna aktivne politike prestrukturiranja s strani vladnih 
agencij, sklada ali drugih institucij. Ukrepi bodo namenjeni 
podjetjem, ki so sposobna izvajati samosanacijo in katerih 
operativni denarni tok je tolikšen, da je z njim mogoče pokriti 
normalne stroške financiranja, ki so povezani z običajnim 
poslovanjem podjetja. 

Preko razpisov za jamstva, subvencioniranje in ohranjanje 
delovnih mest bodo subvencionirane obresti za dolgoročne 
kredite poslovnih bank za prestrukturiranje proizvodnje ter za 
kratkoročne kredite za nakup surovin za izvozno proizvodnjo. 

Preko javnih razpisov bo podpirano usposabljanje menedžer- 
jev in dvig kvalitete menedžmenta. Sofinancirani bodo pro- 
jekti prenove tistih industrijskih podjetij in projektov, ki so 
zmožna najhitreje osvojiti paradigmo odličnosti svetovno 
uspešnega podjetja, povečati konkurenčne prednosti in izve- 
sti prenos relevantnega znanja v gospodarstvo. Prav tako 
bodo sofinancirane ekspertize znanstveno raziskovalnih in 
svetovalnih organizacij, ki nudijo informacijsko podporo 
podjetništvu in pripravljajo projekte za izboljšanje rezultatov 
poslovanja in rast produktivnosti dela. 

V letu 1995 bo ustanovljena Direkcija za trgovinsko središče. 
Namenjena bo predvsem malim in srednjim podjetjem pri 
vzpostavljanju mednarodnih trgovinskih odnosov. 

Na podlagi sprejetih strateških usmeritev in programa aktiv- 
nosti na področju malega gospodarstva, bodo tudi v prihod- 
njem letu aktivnosti usmerjene v finančno podporo in promo- 
cijo malega gospodarstva. Pomembno vlogo bo tudi v bodoče 
imel Sklad RS za razvoj malega gospodarstva, ki bo nadalje- 
val dosedanjo politiko dodeljevanja finančnih podpor enotam 
malega gospodarstva v obliki subvencioniranja obresti in 
dajanja garancij za bančna posojila. Finančne podpore bodo 
uporabljene predvsem za pospeševanje razvoja obrti, proiz- 
vodnje, osebnih storitev ter gostinstva in turizma. Sklad bo pri 
dodeljevanju sredstev upošteval politiko pospeševanja zapo- 
slovanja, konkurenčnosti na mednarodnih tržiščih, uvajanja 
inovativnosti in sodobnih tehnologij, ki so okolju prijazne in 
energetsko varčne. 

V okviru Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo se bo 
nadaljevalo z uvajanjem, prenosom in sofinanciranjem pospe- 
ševalnih podjetniških programov, ki so skupnega pomena za 
posamezno občino, regijo in državo. Aktiviran bo Pospeše- 
valni center za malo gospodarstvo, ustanovljen v letu 1992 
z odlokom Vlade. Nudilo se bo organizacijsko in strokovno 
pomoč pri ustanavljanju lokalnih in regionalnih Pospeševal- 
nih centrov za malo gospodarstvo ter koordiniralo njihovo 
delo z namenom boljšega pretoka informacij, znanja in izku- 
šenj v obe smeri. Nadaljevalo se bo usposabljanje pospeševal- 
cev na področju malega gospodarstva za pomoč pri prestruk- 
turiranju podjetij in pri nastajanju novih podjetij ter pri ponov- 
nem zaposlovanju delavcev ob likvidaciji, sanaciji in revitali- 
zaciji večjih podjetij. V okviru tega bo sofinancirana izdelava 
programov notranjega podjetništva, samozaposlovanja in 
ustanavljanja novih podjetij. 

V strateških usmeritvah razvoja malega gospodarstva je pose- 
ben poudarek dan razvoju slovenske obrti. Ustanovljen bo 
Urad za obrt, ki bo skrbel za spremljanje in usmerjanje razvoja 
obrti. 

POLITIKA ZAPOSLOVANJA, DELOVNO PRAVNA VARNOST 

V letu 1995 bo politika zaposlovanja prilagojena razmeram na 
trgu dela. Neugodna kvalifikacijska struktura presežnih delav- 
cev narekuje večje premike v smeri aktivne politike zaposlova- 

nja, in pripravo dodatnih programov prekvalifikacij in izobra- 
ževanja odraslih. 

Cilj politike zaposlovanja je doseganje čimvečje usklajenosti 
med ponudbo in povpraševanjem, zato bo nujno vsebinsko in 
časovno usklajevanje vseh politik, ki neposredno ali posredno 
vplivajo na zaposlovanje. Na področju prilagajanja ponudbe 
bodo razviti novi programi za iskalce pive zaposlitve in sta- 
rejše delavce, ki se brez dodatnega usposabljanja težko 
ponovno vključijo v zaposlitev. Na strani povpraševanja bodo 
ohranjeni in dopolnjeni programi, ki so vezani na vzpodbuja- 
nje povpraševanja za znane posameznike, skupine ali pre- 
sežne delavce. 

V skladu s sprejetimi merili in kriteriji bodo sofinancirane 
prekvalifikacije presežnih delavcev, nadomeščeni del stro- 
škov za ohranitev produktivnih delovnih mest in sofinanci- 
rano pospeševanje celotne zaposlitve delavcev in zaposlenih 
v sezonskih dejavnostih. Za pospeševanje novega zaposlova- 
nja bo, poleg usposabljanja in izobraževanja ter subvencioni- 
ranja prispevkov, nadomeščeni del plače pripravnikov ter 
vzpodbujano samozaposlovanje s strokovno in finančno 
pomočjo. Starejši delavci, dolgotrajno brezposelni in tisti brez 
strokovne izobrazbe bodo delovno angažirani z vključeva- 
njem v javna dela. Za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih 
oseb bodo ohranjeni vsi dosedanji programi ter razviti novi 
(kvotni sistem). Podjetjem bodo zagotavljane subvencije plač 
zaposlenih invalidov v skladu s predpisi. 

Mladim, vključenim v izobraževanje, bodo zagotavljane repu- 
bliške štipendije in prehrana v podobnem obsegu kot v letu 
1994. Poseben poudarek bo na štipendiranju nadarjenih in 
drugih oblikah dela z njimi ter na izenačitvi pogojev štipendi- 
ranja za otroke v vseh socialnih sredinah. 

Sprejeti zakon o inšpekciji dela in zakon o varnosti in zdravju 
pri delu, ki je v pripravi, bosta izboljšala delovnopravno var- 
nost in varstvo pri delu ter zagotovila harmonizacijo naših 
predpisov z evropsko zakonodajo. Zakon o delovnih razmer- 
jih in zakon o kolektivnih pogodbah, ki sta v pripravi, pa bosta 
urejala odnose med delodajalci in delojemalci v pogojih 
poslovanja podjetij z znanim lastnikom. 

SOCIALNA POLITIKA 

Pri vodenju socialne politike bo vlada morala upoštevati jav- 
nofinančne omejitve in spremenjeno dohodkovno in socialno 
situacijo v Sloveniji. Bolj enakomerno bo morala porazdeliti 
bremena zagotavljanja socialne varnosti med različnimi 
dohodkovnimi, starostnimi in premoženjskimi skupinami; 
sistemi, ki določajo denarne in druge pravice za posamezne 
skupine, bodo popravljeni in spremenjeni tako, da v denarju 
izražena realna raven individualnih pravic ne bo zmanjšana. 

V letu 1995 se bo na področju varstva družine v celoti izvajal 
zakon o družinskih prejemkih, ki opredeljuje denarno nado- 
mestilo za čas porodniškega dopusta, starševski dodatek, 
pomoč za opremo novorojenca in otroški dodatek. Posto- 
poma se bo tudi nadaljevalo uresničevanje Resolucije o teme- 
ljih oblikovanja družinske politike. 

V letu 1995 bodo zaključene aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo 
novega zakona o socialnem varstvu. V sistem izvajalcev se 
bodo vključile dobrodelne organizacije in organizacije za 
samopomoč, del programov bodo prevzele invalidske organi- 
zacije in društva. Po uveljavitvi normativov in standardov je 
pričakovati interes za razvoj nadstandardnih programov, ki jih 
bodo organizirali zlasti zasebniki, storitve pa bodo plačevali 
sami uporabniki. V strukturi dejavnosti bo uveljavljeno novo 
razmerje med preventivno-razvojnimi programi in socialno- 
varstveno kurativo, v korist prvih. V večji meri se bo delovanje 
vladnih in nevladnih inštitucij usmerilo na tiste posameznike 
in družine, ki jih zmanjševanje njihovih dohodkov in poveče- 
vanje draginje peha v revščino ali pa v njej že živijo. 

Na področju varstva veteranov in žrtev vojne se bodo v letu 
1995 začeli izvajati zakon o vojnih invalidih, zakon o vojnih 
veteranih, zakon o žrtvah vojnega nasilja in zakon o vojnih 
grobiščih. 
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.B. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO JAVNOFINANČNIH BILANC 

Bilanca javnega financiranja za leto 1995 je pripravljena 
v dveh variantah: 

VARIANTA I. vsebuje projekcije, ki izhajajo iz začrtane politike 
v proračunskem memorandumu za leto 1995 in predstavlja 
začrtane ekonomske politike vlade iz predhodnih proračun- 
skih memorandumov in je zato iz makroekonomskega vidika 
edino sprejemljiva. Njena izvedba predpostavlja sprejem 
ukrepov, ki so sestavni del proračunskega memoranduma. 

VARIANTA II. pomeni po eni strani nadaljevanje sedanjih 
trendov v primeru, da ne bi bili sprejeti predlagani ukrepi oz. 
potrebne spremembe zakonodaje. Predvsem na področju 
državnega proračuna pa odslikava tudi skupne finančne 
posledice predlaganih oz. sprejetih parcialnih nacionalnih 
programov na posameznih področjih. Ti bi zahtevali v prihod- 
njih letih nesprejemljivo povečanje globalnega obsega javno- 
finančnih odhodkov glede na razpoložljivo fiskalno kapaci- 
teto države in upoštevaje možnosti njenega zadolževanje 
v prihodnje. Varianta je bila pripravljena zato, da bi z njo 
čimbolj nazorno pokazali razloge za predlagane ukrepe. 
Hkrati tudi jasno kaže, da parcialno sprejemanje zakonov, 
razvojnih programov na posameznih področjih in drugih 
aktov, ki imajo finančne posledice, onemogoča skladno 
makroekonomsko politiko in vodi v makroekonomsko nerav- 
notežje. 

Pri zadolževanju proračuna, prav tako pa tudi v bilanci jav- 
nega financiranja ni upoštevano morebitno dodatno zadolže- 
vanje državnega proračuna v višini do 11,7 mlrd SIT. ki bi bilo 
(bo) potrebno zaradi pokrivanja tekočih deficitov pokojninske 
in zdravstvene blagajne iz rezervnih sredstev, deponiranih pri 
državnem proračunu oz. v državnih vrednostih papirjih. V tem 
primeru bi skupni obseg zadolževanja državnega proračuna 
v prvi varianti znašal 41,6 mlrd SIT, kar bi pomenilo 2% bruto 
domačega proizvoda, v drugi varianti pa celo 87,8 mlrd SIT ali 
4,1% bruto domačega proizvoda. 

MAKROEKONOMSKI OKVIRI 

Pri pripravi bilanc za leto 1995 smo izhajali iz naslednjih 
projekcij ključnih makroekonomskih agregatov: 

- Rast bruto domačega proizvoda 4,0% 
- Rast izvoza blaga in storitev 5,9% 
- Rast uvoza blaga in storitev 6,4% 
- Rast investicij v osnovna sredstva 10,8% 
- Rast zasebne porabe 3,0% 
- Rast bruto plač na zaposlenega 3,0% 
- Rast zaposlenosti 1,0% 
- Stopnja registrirane brezposelnosti 13,8% 

Cene 
Skladno z memorandumskimi izhodišči bilančne projekcije za 
leto 1995 izhajajo iz predvidevanj, da bi se povprečna 
mesečna rast cen znižala od okoli 1,5% v letu 1994 na okoli 
0.8% v letu 1995. Tako bi bila povprečna raven cen v mesecu 
decembru 1995 višja za 10% v primerjavi z decembrom leta 
1994. Za obdobje celega leta 1995 (primerjava obdobje na 
obdobje) naj bi bile cene višje za 15% v primerjavi s povpreč- 
jem leta 1994. 

OSNOVNA IZHODIŠČA PROJEKCIJ ZA POSAMEZNE 
BLAGAJNE V JAVNEM FINANCIRANJU 

1. Pokojninsko In Invalidsko zavarovanje 

Za leto 1995 je v globalu predvideno 1,3% povečanje števila 
upokojencev. Po posameznih skupinah upravičencev je pred- 
videna naslednja rast: 

- Starostni upokojenci 1,5% 
- Invalidski upokojenci 1,3% 
- Družinski upokojenci 1,3% 
- Kmečki upkojenci -6% 
- Vojaški in ostali upokojenci 0% 

Bilanca prihodkov in odhodkov pokojninske blagajne za leto 
1995 je izdelana v dveh variantah. 

Prva varianta izhaja iz memorandumskih izhodišč in predvi- 
deva spremenjen način usklajevanja pokojnin v letu 1995. 
Celotni odhodki pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi 
tudi ob spremenjenem načinu usklajevanja pokojnin in ob 
nespremenjeni zbirni prispevni stopnji za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje v letu 1995 presegli tekoče prihodke, 
v katerih so zajeti tudi povečani transferi iz državnega prora- 
čuna. Tekoči primanjkljaj pokojninske blagajne v letu 1995 bi 
znašal slabih 7 mlrd SIT. 

V primeru, da ne bi bil spremenjen način usklajevanja pokoj- 
nin (druga varianta), bi tekoči primanjkljaj ob nespremenjeni 
zbirni prispevni stopnji znašal 12,5 mlrd SIT. 

Primanjkljaj, ki izhaja iz variante II., nujno zahteva takojšnje 
povečanje prispevne stopnje za okoli 1 odstotno točko, kar ni 
skladno z začrtano makroekonomsko politiko. Zato je 
potrebno sprejeti ukrepe za realizacijo prve variante. V tem 
primeru se primanjkljaj pokriva iz že oblikovanih rezervnih 
sredstev, ustreznost prispevnih stopenj pa bo potrebno preve- 
riti sredi leta 1995. 

2. Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Skladno s sprejeto politiko zdravstvenega zavarovanja se bo 
obseg storitev, ki jih poravnava obvezno zdravstveno zavaro- 
vanje v letu 1995 zmanjšal za okoli 2 odstotni točki. Soraz- 
merno bo povečan neposredni prispevek zavarovancev bodisi 
preko prostovoljnega zavarovanja bodisi z direktnim plačilom 
storitev. 
V bilanci obveznega zdravstvenega zavarovanja so upošte- 
vana izhodišča: 

- predvideno gibanje plač v negospodarstvu in učinki 
zakona o razmerjih plač v javnem sektorju na področju zdrav- 
stva: 
- materialni stroški, kot element cene zdravstvenih storitev, 
so planirani v realno enakem obsegu kot v letu 1994 

- odhodki za zdravila bodo zaradi nadzora nad oblikovanjem 
njihovih cen realno enaki kot leta 1994 

- odhodki iz proračuna za storitve in investicije v zdravstvu 
bodo realno enaki kot v letu 1994 

Skupaj se bodo odhodki za obvezno zdravstveno zavarovanje 
znižali za 1,2% glede na letošnje leto. 

Prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje bodo 
ostale enake kot veljajo od aprila 1994. 

Upoštevaje navedene izhodišča, bo v zdravstveni blagajni 
oblikovan primanjkljaj, ki ga bo potrebno pokrivati z uporabo 
sredstev rezervnega sklada. Ob polletju bo potrebno preveriti 
ustreznost prispevnih stopenj. 

3. Lokalni proračuni 

Predvidevamo, da bosta uveljavitev nove lokalne samouprave 
in uveljavitev zakona o upravi izpeljani s prerazporeditvijo 
realno nespremenjenega obsega sredstev med občinsko in 
državno ravnijo. Projekcije prihodkov in odhodkov za javno 
porabo na ravni občin so izdelane še na podlagi sedanje 
ureditve in sedanjega sistema financiranja občin. 

Pri planiranju posameznih elementov prihodkov in odhodko' 
za javno porabo občin so upoštevani enaki parametri in izho- 
dišča kot veljajo za ostale javnofinančne blagajne. 

4. Državni proračun 

4.1. Prihodki državnega proračuna 
Davek od dobička pravnih oseb se bo v prihodnjem letu s® 
naprej povečeval ne glede na znižanje davčne stopni' 
- realno za 10% - vendar kljub temu ta davčni vir v struktu'1 
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prihodkov proračuna ne bo predstavljal več kot 4% vseh 
proračunskih prihodkov. 

Za davek na določene prejemke (pogodbeno delo) bo ohra- 
njena enaka stopnja kot v letu 1994. 

Tudi v letu 1995 je predviden davek na previsoko Izplačane 
plače. 

Dohodnina se bo povečala skladno z rastjo plač in drugih 
osebnih prejemkov, od tega se bo davek na plače povečal 
skladno z maso bruto plač, druge podvrste dohodnine pa se 
bodo povečale nekoliko hitreje. 

Davki od prometa proizvodov In storitev se bodo povečali 
skladno z rastjo prometa oziroma z rastjo bruto domačega 
proizvoda. Ob predpostavki nespremenjenih davčnih stopenj 
in novouvedenih vrstah prometnh davkov v letu 1994 (troša- 
rine, posebni davek od iger na srečo, bencinski tolar) se bodo 
prometni davki v letu 1995 v globalu realno povečali za okoli 
6%. 

Pri carinah In ostalih uvoznih dajatvah za leto 1995 upošte- 
vamo, da bi bili predvideni sporazumi z Evropsko unijo dose- 
ženi šele v sredini leta 1995, ter da bi se realno znižanje 
carinskih obremenitev uveljavilo šele z letom 1996. 

Pri prispevkih za socialno varnost, ki so vir državnega prora- 
čuna (prispevek za zaposlovanje in prispevek za porodniški 
dopust), so za leto 1995 predvidene enake prispevne stopnje, 
kot so v veljavi ob koncu leta 1994. 

Nedavčnl prihodki, ki v strukturi prihodkov proračuna pred- 
stavljajo skupaj okoli 4%, bodo v globalu realno porastu za 
okoli 8%. K temu bodo prispevale predvsem registracijske 
takse, sodne takse, odškodnine zaradi spremembe namemb- 
nosti zemljišč in nekateri drugi nedavčni prihodki. 

Upoštevaje opredeljena izhodišča v prejšnjih točkah bi skupni 
prihodki državnega proračuna v letu 1995 dosegli okoli 503 
mlrd SIT, kar pomeni za 20% več kot so ocenjeni prihodki za 
leto 1994 (realno to pomeni povečanje za okoli 5%, kar je 
nekoliko hitreje od predvidene rasti bruto domačega proiz- 
voda). 

4.2. Odhodki državnega proračuna 
Projekcije sredstev za plače upošteva izplačilo 12 mesečnih 
plač, kar je ena mesečna plača več, kot je bilo izkazano 
v proračunu za leto 1994 (to pomeni okoli 9% več sredstev za 
izplačilo). Predvideva celoletno učinkovanje zakona o razmer- 
jih plač (v letu 1994 le 7 mesecev). 

Materialni stroikl državnih organov in izvajalskih organizacij 
naj bi ostali realno enaki kot v letu 1994. 

Pri sredstvih za obrambo je v letu 1995 predvideno nadaljnje 
uveljavljanje Zakona o zagotavljanju sredstev za temeljne 
razvojne programe oboroženih sil. 

Obseg sredstev za socialne transfere se v letu 1994 realno 
ne bo povečal, znotraj transferov pa se bodo realno povečala 
sredstva za socialno varstvo, otroško varstvo in za štipendije. 

Obveznosti proračuna za zagotavljanje pravic pokojnin- 
skega In Invalidskega varstva se bodo v letu 1995 realno 
močno povečale. Skladno z zakonom bo potrebno zagotoviti 
sredstva za pokritje neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
v višini okoli 5,7 mlrd SIT (izkazane so v računu financiranja) 
in poravnavanja tekočih obveznosti do ZPIZ v višini 17,8 mlrd. 

Plačila storitev In dotacije ]aynlm zavodom se bodo realno 
nekoliko povečala zaradi zagotavljanja sredstev za plače kot 
posledica celoletnega učinkovanja zakona o razmerjih plač 
v javnem sektorju. 

Plačila obresti se bodo bodo v letu 1995 realno povečala. 

Za plačila garancij predvidevamo znižanje sredstev kot odraz 
zaostrenih kriterijev za dajanje in izplačevanje garancij dr- 
žave. 

Subvencije In transferi gospodarstvu se bodo v letu 1995 
realno povečali zaradi povečanih subvencij v kmetijstvo, sred- 
stev za vzpodbujanje tehnološkega razvoja in za prestrukturi- 
ranje gospodarstva, s poudarkom na okoljevarstvenih vidikih. 
Sredstva za ostale vrste subvencij in transfere v gospodarstvo 
se bodo predvidoma znižala. 

Nacionalni programi na posameznih področjih, pa tudi pred- 
loženi in sprejeti zakoni predvidevajo v prihodnjem letu 
bistveno povečanje potrebe po Investicijskih sredstvih in 
v globalu pomenijo zahteve po realnem povečanju sredstev za 
investicije iz državnega proračuna v prihodnjem letu za več 
kot 50% (varianta II.). Globalna bilanca sredstev državnega 
proračuna za leto 1995 omogoča za te namene le realno 
nespremenjen obseg sredstev. Zaradi perečih problemov na 
posameznih področjih pa bodo dane prioritete za vlaganja 
v ceste, železnico, urejanje voda, stanovanjsko preskrbo in 
davčno službo. 

Zaradi ukinitve solidarnostnega prispevka, ki je bil eden 
izmed virov za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, 
bodo povečana sredstva proračunske rezerve, iz katerih se 
bo v bodoče pokrivalo odhodke za te namene. 

Za druge odhodke bo potrebno zagotoviti realno povečanje 
sredstev zaradi povečanih obveznosti iz naslova odškodnin 
po sodnih sklepih, odškodnin po zakonu o izvrševanju kazen- 
skih sanacij in zakona o popravi krivic. 

t 
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GLOBALNI OKVIRI JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 1995 
PO POSAMEZNIH JAVNOFINANČNIH BLAGAJNAH • tekoče cene 

- v mio SIT 

1994 
OCENA 

PROJEKCIJA 19 95 
VARIANTA I. 

1995 
TEK. CENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 1995/1984 

PROJEKCIJA 19 9 5 
VARIANTA II. 

1995 
TEKCENE 

NOMINALNI 
INOEKSI 1995/1994 

UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

1995 
1994 
OCENA 

VARIANTA 
 1 

VARIANTA 
II.  

I DRŽAVNI PRORAČUN: 

1.1. PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
1.2. ODHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
13. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (1.1. -1.2.) 
1.4 ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 
1.5. ODPLAČILA DOLGOV 
1.6. KORIŠČENJE PRESEŽKA IZ PRETEK.LETA 
1.7. SKUPAJ PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE (1.1. + 1.4. + 1.6.) 

(vključno t korišč.presežka iz pretek.leta) 
1.8. SKUPAJ ODHODKI IN ODPLAČILA (1.2. +1.5.) 

416,650 
420,407 

-3,757 
20,181 
18,292 

1,868 
438,699 

438,699 

503,325 
503,467 

-142 
29.914*) 
29.772*) 

0 
533,239 

533,239 

120.8 
119.8 

0.0 
0.0 

121.6 

121.6 

503,325 
549,659 
-46,334 
76,106 
29,772 

0 
579,431 

579,431 

120.8 
130.7 

377.1 
162.8 

132.1 

132.1 

23.3 
23.5 
-0.2 
1.1 
1.0 
0.1 

24.5 

24.5 

23 5 
23.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

24.9 

24.9 

23.5 
25.7 
-2.2 
3.6 
1.4 
0.0 

27.1 

27.1 

H. OBČINSKI PRORAČUNI : 

2.1. PRIHODKI PRORAČUNOV 
2.2. ODHODKI PRORAČUNOV 
2.3. PRESEŽEK (2.1. -2.2.) 
2.4. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNOV 
2.5. ODPLAČILA DOLGOV 
2.6. SKUPAJ PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE (2.1.+2.4.) 
2 7. SKUPAJ ODHODKI IN ODPLAČILA (2.2 +2.5.) 
2.8. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (2.6. - 2.7.) 

94,907 
93,015 

1,892 
400 

1,400 
95,307 
94,415 

892 

111,100 
109,600 

1,500 
0 

1,500 
111,100 
111,100 

0 

117.1 
117.8 

116.6 
117.7 

111,100 
109,600 

1,500 
0 

1,500 
111,100 
111,100 

0 

117.1 
117.8 

116.6 
117.7 

5.3 
5.2 
0.1 
0.0 
0.1 
5.3 
5.3 
0.0 

5.2 
5.1 
0.1 
0.0 
0.1 
5.2 
5.2 
0.0 

5.2 
5.1 
0.1 
0.0 
0.1 
5.2 
5.2 
0.0 

*) V tej fazi ao projekcije prihodkov in odhodkov za javno porabo občin izdelane na podlagi aedanjega sistema Financiranja občin. 
- tekoče cene 
- v mio SfT 

1 994 
OCENA 

PROJEKCIJA 19 9 5 
VARIANTA I. 

1998 
TEKCENE 

NOMINALNI 
INOEKSI 

PROJEKCIJA 19 9 5 
VARIANTA II. 

1 995 
TEKCENE 

NOMINALNI 
INOEKSI 

1998/1994 

UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

1 994 
OCENA 

m. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE : 
3.1. PRIHODKI ZPIZ 
3.2. ODHODKI ZPIZ 
3.3. PRIMANJKUAJ (3.1. - 3.2.) 
3.4. KORIŠČENJE PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA 
3.5. VRAČILO OBVEZNOSTI DRŽAVE ZPIZ-u IZ PRETEK.LET 
3.6. KORIŠČENJE OBVEZ.REZERV.SKLADA 
3.7. SKUPAJ PRIHODKI ZPIZ 

(vključno korišč.presežka Iz pretek.leta,korišč.rez.sklada 
In vračilom obveznosti države Iz preteklih let) 

3.8. SKUPAJ ODHODKI ZPIZ 
3.9. NEPOKRITI PRIMANJKLJAJ (3.8 - 3.9.) 

259,120 
270,793 
-11,673 

5,380 
0 

6,293 
270,793 

270,793 
0 

306,514 
319,070 
•12,556 

0 
5,676 

•) 
312,190 

319,070 
6.880*) 

118.3 
117.8 

115.3 

117.8 

306,514 
324,620 
•18,106 

0 
5,676 

324,620 
-12,430 

118.3 
119.9 

119.9 

14.5 
15.1 
-0.7 
0.3 
0.0 
0.4 

15.1 

15.1 
0.0 

14.3 
14.9 
-0.6 
0.0 
0.3 
0.0 

14.6 

14.9 
0.0 

14.3 
15.2 
-0.8 
0.0 
0.3 
0.0 

14.6 

15.2 
-0.6 

IV. OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE : 

4.1. PRIHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
4.2. ODHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
4.3. PRIMANJKLJAJ (4.1. • 4.2.) 
4.4. KORIŠČENJE PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA 
4.5. KORIŠČENJE OBVEZ.REZERV.SKLADA 
4.6. SKUPAJ PRIHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA (vključno korišč.presežka iz pretek.leta in obvez.rez.sklada) 
4.7. SKUPAJ ODHODKI OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
4.8. NEPOKRm PRIMANJKLJAJ (4.5 • 4.6.) 

120,580 
126,185 

•5,605 
5,500 

105 
126,185 
126,185 

0 

138,528 
143,320 

-4,792 
0 

•) 
138,528 
143,320 
4.792*) 

114.9 
113.6 

109.8 
113.6 

138,528 
143,320 

-4,792 
0 

138,528 
143,320 

-4,792 

114.9 
113.6 

109.8 
113.6 

6.7 
7.0 

-0.3 
0.3 

7.0 
7.0 
0.0 

6.5 
6.7 

-0.2 
0.0 

6.5 
6.7 
0.0 

6.5 
6.7 

-0.2 
0.0 

65 
6.7 

-02 

V. SREDSTVA SOLIDARNOSTI; 
PRISPEVKI SOLIDARNOSTI 
PORABA SREDSTEV SOLIDARNOSTI 

2,700 
2,700 

0.2 
0.2 

0.0 
0.0 

O.O 
o.o 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 1,790,000 2,141,000 119.6 2,141,000 100.0 

•) V primeru, da bosta ZPIZ In ZZZS nek riti primanjkljaj v letu 1995 pokrivala z vnovčevanjem državnih vrednostnih papirjev, bi to zahtevalo dodatno zadolževanje državnega 
proračuna v višini do 11,67 mlrd SfT. kar bi povečalo skupni obseg potrebnega zadolževanja proračuna v letu 1995 do višine 41,6 mlrd SIT. ' 



GLOBALNA BILANCA JAVNEGA FINANCIRANJA ZA LETO 1995 
- tekoč« cone 
- v mio SfT 

OCENA 
1 994 

TEK. CENE 

PROJEKCIJA 19 9 5 
VARIANTA L 

1 995 
TEK. CENE 

NOMINALNI 
INOEKSI 

PROJEKCIJA 19 9 5 
VARIANTA II. 

1 995 
TEK. CENE 

NOMINALNI 
INOEKSI 

UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

1 994 
OCENA VAMANTA VARIANTA 

STRUKTURA V % 

1 9 9 4 VARIANTA VARIANTA 
OCENA L jI 

BILANCA JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV IN ODHODKOV : 

A. PRIHODKI: 
JAVNOFINANĆNI PRIHODKI ■ SKUPAJ 

(1. + 2. + 3.) 

1. DAVKI 

1.1. Davek od dobička 
1.3. Dohodnina 
1.4. Prometni davki 
1.5. Carine h uvozne dajatve 
1.6. Davek na pogodbeno deto 
1.7. Davek na previaoko izplačane plače 
1.8. Drugi davki 

2. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

2.1. Prispevek ze zaposlovanje 
2.2. Prispevek za porodniftki dopust 
2.3. Prispevki za pokojninsko-lnv.zavarovanje 
2.4. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarov. 

3. NEDAVČNI PRIHODKI 

3.1. Registracijske takse 
3.2. Povračila od količinskih osnov 
3.3. Takse 
3.4. Nadomestila za uporabo stavb.zemljMČ 
3 5. Prispevki solidarnosti 
3.6. Prihodki od obresti 
3 7. Ostali lekoči prihodki 
3-8. Kapitalski prt>odkl 

441,140 

15,000 
125,900 
229.825 
65,000 

2,600 
2.100 

715 

346,376 

9,350 
1,150 

218,391 
117,485 

51,106 

5,900 
1,500 
7,570 
5,510 
2,900 
8,495 

17,833 
1,400 

995,541 

534,010 

19,000 
151,330 
280,660 

76,050 
3,130 
3,000 

840 

408,715 

7,100 
1,800 

262,350 
137,465 

52,816 

7,060 
1,795 
9,290 
6,590 

0 
5,100 

21,281 
1,700 

121.1 

126.7 
120.2 
122.1 
117.0 
120.4 
142.9 
117.5 

118.0 

75.9 
156.5 
120.1 
117.0 

103.3 

119.6 
119.6 
122.7 
119.6 

0.0 
60.0 

119.3 
121.4 

995.541 

534,010 

19,000 
151,330 
280,660 

76,050 
3,130 
3,000 

840 

406,715 

7,100 
1,800 

262,350 
137,465 

52,816 

7.060 
1,795 
9,290 
6,590 

0 
5,100 

21,281 
1,700 

121.1 

1267 
120.2 
122.1 
117.0 
120.4 
142.9 
117.5 

118.0 

75.9 
156.5 
120.1 
117.0 

103.3 

119.7 
119.7 
122.7 
119.6 

0.0 
60.0 

119.3 
121.4 

24.6 

0.8 
7.0 

12.8 
3.6 
0.1 
0.1 
0.0 

19.4 

0.5 
0.1 

12.2 
6.6 

2.9 

0.3 
0.1 
0.4 
0.3 
0.2 
0.5 
1.0 
0.1 

24.9 

0.9 
7.1 

13.1 
3 6 
0.1 
0.1 
0.0 

19.1 

0.3 
0.1 

12.3 
6.4 

2.5 

0.3 
0.1 
0.4 
0.3 
0.0 
0.2 
1.0 
0.1 

24.9 

0.9 
7.1 

13.1 
3.6 
0.1 
0.1 
0.0 

19.1 

0.3 
0.1 

12.3 
6.4 

2.5 

0.3 
0.1 
0.4 
0.3 
0.0 
0.2 
1.0 
0.1 

52.6 
t 

1.8 
15.0 
27.4 

7.8 
0.3 

0.1 

41.3 

1.1 
0.1 

26.0 
14.0 

6.1 

0.7 
0.2 
0.9 
0.7 
0.3 
1.0 
2.1 
0.2 

53.6 

1.9 
15.2 
28.2 

7.6 
0.3 

0.1 

41.1 

0.7 
0.2 

26.4 
13.8 

5.3 

0.7 
0.2 
0.9 
0.7 
0.0 
0.5 
2.1 
0.2 

53.6 

1.9 
15.2 
282 

7.6 
0.3 

0.1 

41.1 

0.7 
0.2 

264 
138 

5.3 

0.7 
0.2 
0.9 
0.7 
0.0 
0.5 
2.1 
0.2 

B. ODHODKI: 

JAVNOFINANĆNI ODHODKI - SKUPAJ 
(L+ II. + lil.) 

I. PRORAČUNSKA PORABA DRŽAVE IN OBčIN 
SKUPAJ (1.+2.+3.) 

1. PRORAČUNSKA PORABA DRŽAVE 
(brez transferov v druge javne blagajne) 

1. Tekoči proračunekl odhodki 
2. Investicijski odhodki 
3. Rezerve 

2. PRORAČUNSKA PORABA OBČIN •) 

3. PORABA SREDSTEV 80UDARNOSTI 

II. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

1. Pokojnine 
2. Denarne dajatve upokojencem 
3. Nadomestila plač in drugI strotkl 
4. Odhodki za delo ZPIZ 

III. OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

1. Plačila storitev zdravstvenim zavodom 
2. Izdatki za zdravfla In ortop.pripomočke 
3. Nadomestila odsotnosti z dela 
4. Sredstva za Investicija (Iz dri.proračuna) 
5. Ostali odhodki 
6. Odhodki za delo ZZZS 

857,768 

476,410 

381,795 

325,393 
55,352 

1,050 

91,715 

2.900 

251,253 

230.063 
10.240 
5,600 
5,350 

130,105 

90,234 
20.424 
12,571 

1,770 
2,679 
2,428 

1,011,531 

567,792 

459,682 

394,072 
61,110 

4,500 

106,110 

0 

295.970 

271.363 
12.073 
6,326 
6.206 

147,770 

101,712 
23,141 
15,175 
2,035 
2.890 
2,817 

117.9 

119.2 

120.4 

121.1 
110.4 
428.6 

117.9 

0.0 

117.8 

118.0 
117.9 
113.0 
116.0 

113.6 

112.7 
113.3 
120.7 
115.0 
107.9 
116.0 

1,063,273 

612,919 

504,809 

405,798 
94,511 
4,500 

108,110 

0 

301,520 

276,760 
12,226 
6,328 
6,206 

148,835 

101,712 
23,141 
15,175 
3,100 
2,890 
2,817 

124.0 

132.2 

124.7 
170.7 
428.6 

117.9 

120.0 

120.3 
119.4 
113.0 
116.0 

114.4 

112.7 
113.3 
120.7 
175.2 
107.9 
116.0 

21.3 

18.2 
3.1 
0.1 

5.1 

0.2 

14.0 

12.9 
0.6 
0.3 
0.3 

7.3 

5.0 
1.1 
0.7 
0.1 
0.1 
0.1 

47.2 

26.5 

21.5 

18.4 
2.9 
0.2 

5.0 

0.0 

13.8 

12.7 
0.6 
0.3 
0.3 

6.9 

4.8 
1.1 
0.7 
0.1 
0.1 
0.1 

23.6 

19.0 
4.4 
0.2 

5.0 

0.0 

14.1 

12.9 
0.6 
0.3 
0.3 

7.0 

4.8 
1.1 
0.7 
0.1 
0.1 
0.1 

44.5 

37.9 
6.5 
0.1 

10.7 

0.3 

29.3 

26.8 
1.2 
0.7 
0.6 

15.2 

10.5 
2.4 
1.5 
0.2 
0.3 
0.3 

454 

390 
6.0 
0.4 

10.7 

29.3 

268 
1.2 
0.6 
0.6 

14.6 

10.1 
2.3 
1.5 
0.2 
0.3 
0.3 

47.5 

38.2 
89 
0.4 

10.2 

0.0 

28.4 

26.0 
1.1 
06 
0.6 

14.0 

96 
2.2 
1.4 
0.3 
0.3 
0.3 

C. JAVNOFINANČNI PRIMANJKLJAJ 
(A-B)  

19,144 -15,990 -87,732 -1.1 -2.2 

*) V tsj fazi ao projekcije prihodkov In odhodkov za javno porabo občin Izdelane na podtagi eedanjega sistema flnandranja občin. 
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- tekoče cene 
- v mio SIT 

•) V primeru, da bosta ZPIZ In ZZZS nekriti primanjkljaj v letu 1995 pokrivala z vnovčevanjem državnih vrednostnih papirjev, 
bi to zahtevalo dodatno zadolževanje državnega proračuna v višini do 11,67 mlrd SIT, kar bi povečalo skupni obseg 
zadolževanja državnega proračuna v letu 1995 do viiine 41,6 mlrd SIT (2% bruto domačega proizvoda). 

OCENA 
1994 

TEK. CENE 

PROJEKCIJA t B 9 5 
VARIANTA I. 

1995 
TEK. CENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 

1990/1904 

PROJEKCIJA 19 9 5 
VARIANTA II. 

1995 
TEKCENE 

NOMINALNI 
INDEKSI 

1998/1994 

UDELEŽBA V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

1995 
1994 
OCENA 

VARIANTA VARIANTA 
 L H. 

STRUKTURA V % 

1995 
19 9 4 VARIANTA VARIANTA 
OCENA I. IL 

RAČUN FINANCIRANJA 

D. ZADOLŽEVANJE 

E. ODPLAČILA DOLGOV 

F. POVEČANJE (ZMANJ&ANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 

1. DRŽAVNI PRORAČUN 
2 OBČINSKI PRORAČUNI 
3. ZPIZ 
4. ZZZS - obvezno zavarovanje 

20,581 

19,692 

-10,255 

•1,669 
892 

-11,674 
-5,605 

29.914 

25,596 

-11.672*) 

0 
0 

-6.880*) 
-4.792*) 

145.3 

130.0 

76,106 

25,596 

-17,222 

0 
0 

-12,430 
-4,792 

369.8 

130.0 

1.1 

1.1 

-1.0 

-0.1 
0.0 

-0.7 
-0.3 

1.4 

1.2 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

3.6 

1.2 

-08 

0.0 
0.0 

-0.6 
-0.2 

G. NETO ZADOLŽEVANJE 
(D«E +»F) ■ C 

19,144 15,990 83.5 67,732 353.8 1.1 0.7 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 1,790,000 2,141,000 119.6 2,141,000 119.6 100.0 100.0 100.0 

C. SPISEK ZAKONOV IN NACIONALNIH PROGRAMOV, KI 
DOLOČAJO PRORAČUNSKE ODHODKE V LETU79S5 

V nadaljevanju je podan spisek zakonskih in drugih predpi- 
sov, ki jih je potrebno spremeniti, dopolniti oz. sprejeti, zato 
da bi bila možna realizacija proračuna in drugih javnofinanč- 
nih blagajn v okvirih, kot so določeni v varianti I. Dejstvo je, da 
bi polna realizacija vseh zakonov in nacionalnih programov, 
navedenih v nadaljevanju, zahtevala bistveno večja sredstva, 
kot je ocenjena fiskalna kapaciteta države. V varianti II. je 
prikazan finančni učinek nespremenjenih zakonov in pro- 
gramov. 

Spisek je pripravljen tako, da so najprej našteti zakoni, ki jih je 
potrebno spremeniti oz. sprejeti, da bi bilo možno uresničiti 
začrtano ekonomsko in socialno politiko vlade. V drugi sku- 
pini sledijo zakoni, ki so bili večinoma sprejeti v letošnjem 
letu, vplivajo pa na odhodke proračuna za leto 1995 v večji 
meri, kot je to sprejemljivo glede na razpoložljive vire. Predla- 
gamo, da se ti zakoni izvršujejo v ožjem obsegu sedstev, kar je 
bilo upoštevano v varianti I. Tretja skupina vsebuje zakone, ki 
so trenutno že v proceduri v državnem zboru, zahtevajo pa 
večja sredstva kot je predvideno z memorandumom. Četrta 
skupina zajema zakone v pripravi, ki predvidevajo povečanje 
proračunskih odhodkov, ki so izkazani v varianti II. In končno 
je v peti skupini podan spisek nacionalnih programov po 
posameznih področjih, kjer kvantifikacije, ki so bile priložene 
oz. so bile sestavni del programov, kažejo na potrebo po 
bistveno večjem obsegu proračunskih odhodkov, predvsem 
na področju investicij, v kolikor bi se ti programi realizirali 
v polni meri. 

a) Pregled zakonodaje na posameznih področjih, ki /o je 
potrebno spremeniti oz. aprejeti 

1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

- sprejem zakonodaje, ki je trenutno v drugem branju 
v državnem zboru 

2. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- reforma sistema za aktivne zavarovance 

- uvedba novih oblik zavarovanj 
- prenos financiranja nekaterih socialnih pravic na državni 
proračun 

- ostale spremembe skladno s strategijo socialne politike 
- potrebni rok uveljavitve: konec leta 1995. 

3. Sprejem ustreznega pravnega akta, ki bo omogočil znižanje 
marž v veiedrogerijah. 

4. Na podlagi zakona o zdravilih zagotoviti sprejem podzakon- 
skega akta, ki bo zagotavljal nadzor nad cenami zdravil. 

5. Zakon o davku od dobička pravnih oseb - znižana davčna 
stopnja 

- predvideni rok uveljavitve: leto 1995. 

6. Zakon o javnih uslužbencih 

- opredelitev javnih uslužbencev 
- določitev enotnega sistema plač za vse zaposlene v javnem 
sektorju 
- uskladitev razmerij plač v javnih zavodih in državnih or- 
ganih 
- predvideni rok uveljavitve: 1. 1. 1996. 

7. Socialni sporazum za leto 1995 

- potrebni rok uveljavitve: pred sprejemom državnega prora- 
čuna za leto 1995 oz. najkasneje do 1.3. 1995. 

8. Zakon o zajamčeni oz. minimalni plači 

- določitev nove vsebine in višine zajamčene oz. minimalne 
plače ter način njenega spreminjanja 
- potrebni rok uveljavitve: začetek leta 1995. 

9. Zakon o vojaških invalidih 

- spremembe osnov za odmero pravic in odstotkov za od- 
mero 
- ukinitev nekaterih veljavnih pravic in vpeljava nekaterih 
novih 
- skupni učinek uveljavljenih sprememb ne bo pomenil povi- 
šanja obsega sredstev za te namene 
- potrebni rok uveljavitve: začetek leta 1995. 
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10. Zakon o vojnih veteranih 

- pripraviti revizijo obstoječih pravic 
- širjenje pravic na posamezne nove kategorije uporavičen- 
cev je možno samo v okviru revizije obstoječih pravic 
- potrebni rok uveljavitve: začetek leta 1995. 

11. Zakon o štetju zavarovalne dobe s povečanjem 

- revizija dosedanje ureditve na tem področju naj bi poeno- 
tila pravice različnih upravičencev 
- učinek revizije bi moral pomeniti znižanje potrebnih sred- 
stev za te namene 
- potrebni rok uveljavitve: začetek leta 1995 

% 
b) Sprejeti zakoni, ki vpliva/o na predvidene odhodke držav- 
nega proračuna za leto 1995 

1. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne 
programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju (Ur. I. 
RS št. 13/94). 

2.Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 
(Ur. I. RS št. 19/94). 

3. Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994-2003 (Ur. 
I. RS št. 13/94). 

4. Stanovanjski zakon (Ur. I. RS št. 18/91). 

5. Zakon o gozdovih (Ur. I. RS št. 30/93). 

c) Predlogi zakonov, ki so v proceduri v državnem zboru 

1. Zakon o varnosti v železniškem prometu. 

2. Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za 
trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investi- 
cijskih del slovenskih železarn. 

3. Zakon o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 

4. Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja. 

5. Zakon o državnih cestah. 

6. Zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici. 

č) Zakonodaja v pripravi, ki povečuje obseg sredstev 

1. Zakon o zagotavljanju sredstev za tehnološki razvoj do leta 
2000. 

d) Nacionalni programi 

1. Nacionalni program razvoja slovenske ,železniške infra- 
strukture (Poročevalec št. 27/94). 

2. Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Slove- 
niji (Poročevalec št. 30/94). 

3. Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za 
pripravo nacionalnega kulturnega programa (Poročevalec št. 
27/94). 

4. Program nalog in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja 
slovenskega kmetijstva v obdobju 1994-1996 (Poročevalec št. 
25/94). 

5. Predlog zakona nacionalnega raziskovalnega programa 
(poročevalec št. 24/94). 

6. Strategija učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo 
(Poročevalec št. 19/94). 

7. Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma 
v Republiki Sloveniji ter Program aktivnosti in ukrepov za 
doseganje strateških ciljev na področju turizma. 

8. Program trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji (Poroče- 
valec št. 3/94). 
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Predlog zakona o dopolnitvi zakona o CARINSKI SLUŽBI - EPA 903 

- HITRI POSTOPEK 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o carinski službi 

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 20. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA 
O CARINSKI SLUŽBI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme zakon po hitrem 
postopku, ker je treba zaradi nemotenega delovanja carin- 
ske službe čimpreje urediti vprašanje beneficirane dobe 
carinikov. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Jože SINTIČ, svetovalec ministra za finance. 

I. OCENA STANJA 

Carinski delavci opravljajo na mejnih prehodih in v revizijski 
službi številna dela, ki predstavljajo potencialno nevarnost za 
njihovo zdravje. Gre za dela, ki so v dobršni meri primerljiva 
z deli, ki jih opravljajo mejni policisti. S sprejemom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, 
v skladu s katerimi so carinski delavci prevzeli tudi določene 
naloge varovanja meje, pa se ta primerljivost še toliko bolj 
izraža. Istočasno lahko ugotovimo, da podobne primerljivosti 
ni na področju pravic, ki izhajajo iz dela v okoliščinah, ki so 
zdravju škodljive. Da bi izenačili pravice delavcev, ki delajo na 
območjih mejnih prehodov, v identičnih okoliščinah in 
podobna dela, Vlada Republike Slovenije predlaga, da se 
z dopolnitvijo zakona o carinski službi za carinske delavce 
določi pravica do dodatnega pokojninskega zavarovanja, do 
sprejema zakona o dodatnem pokojninskem zavarovanju pa 
se za določena delovna mesta carinikov uvede beneficiranje 
delovne dobe. 

Podrobneje so škodljivi vplivi na zdravje carinskih delavcev 
obdelani v posebnem elaboratu »Zavarovalna doba s poveča- 
njem na delovnem mestu carinik na mejnem prehodu«, ki je 
bil podlaga za pripravo tega predloga zakona. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Poglavitni razlog za sprejem predlagane dopolnitve zakona 
o carinski službi je dolgotrajno pripravljanje posebnega 
zakona, ki naj bi enotno določil kriterije za štetje zavarovalne 
dobe s povečanjem, torej tudi za carinike ter odločitev Vlade, 
da predlaga drugačno ureditev štetja zavarovalne dobe 
s povečanjem, to je z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, 
s čimer bi na tem področju vzpostavili primerljiv sistem z dru- 
gimi evropskimi državami. Razlog je tudi v tem, da Vlada 
predlaga enake rešitve za delavce policije in obrambe. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo zakona o carinski službi se želi 
predlagatelj približati uresničitvi načela, da gredo delavcem 
v upravnih organih za enake ali podobne pogoje dela enake 

oziroma približno enake pravice. 

IV. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN 
FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Z uveljavitvijo navedene dopolnitve zakona tj. uvedbo benefi- 
ciranja delovne dobe pooblaščenih uradnih oseb carinske 
službe bi bilo v proračunu republike potrebno dodatno zago- 
toviti 112,4 mio SIT letno. 

1.6len 

V zakonu o carinski službi (Uradni list Republike Slovenije št. 
1/91-1, 58/93 in 65/93) se za 33. b členom dodata nova 33. c in 
33. č člen, ki se glasita: 

33. c člen 

Delavci, ki stalno opravljajo posebno težka in zdravju škod- 
ljiva dela, za katera se štejejo neposredna dela na mejnem 
prehodu, kot so: dela kontrole prometa s tujino, carinjenja in 
carinskega nadzora, preprečevanja carinskih prekrškov in 
kontrole prehajanja čez državno mejo ter dela revizijsko 
inšpekcijskega nadzora udeležencev v carinskem postopku 
ter nadzora nad delom notranjih organizacijskih enot carinar- 
nic, ter delavci, ki opravljajo dela, na katerih po določeni 
starosti ne morejo več uspešno delati, imajo pravico do 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Delovna mesta in obseg pravic iz prejšnjega odstavka določi 
Vlada Republike Slovenije.« 

33. č člen 

Do sprejema predpisov o dodatnem pokojninskem zavarova- 
nju oziroma predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavaro- 
valne dobe s povečanjem, se delavcem v organih carinske 
službe, ki opravljajo izredno težka in zdravju škodljiva dela 
oziroma dela, na katerih po določeni starosti ne morejo več 
uspešno delati, zavarovalna doba šteje s povečanjem. Za 12 
mesecev dejanskega opravljanja dela jim pripada 16 mesecev 
zavarovanja. 

Za posebno težka in zdravju škodljiva dela iz prejšnjega 
odstavka, v zvezi s katerimi obstajajo pri njihovem opravljanju 
znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno 
zmožnost delavcev, in ki jih opravljajo delavci v težkih in za 
zdravje škodljivih razmerah ob viru škodljivih vplivov v nepre- 
trganem delovnem procesu ter v polnem delovnem času, se 
štejejo: 
- dela neposredno na mejnem prehodu, kot so: dela kontrola 
prometa s tujino, carinjenja in carinskega nadzora, prepreče- 
vanja carinskih prekrškov in kontrole prehajanja čez državno 
mejo; 
- dela revizijsko inšpekcijskega nadzora udeležencev v carin- 
skem postopku ter nadzora nad delom notranjih organizacij- 
skih enot carinarnic. 

Delavcu iz prejšnjega odstavka, ki je napoten na šolanje aH 
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strokovno izobraževanje, daljše od šest mesecev, se čas šola- 
nja šteje v zavarovalno dobo v dejanskem trajanju. 

Prispevki za zavarovalno dobo v skladu s tem zakonom se 
poravnavajo v breme proračuna Republike Slovenije, in sicer 
po prispevni stopnji, ki jo določa Državni zbor na predlog 

Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi Sklepa Državnega zbora, sprejetega ob obravna- 
vanju sprememb in dopolnitev zakona o carinski službi, 5. 10. 
1993, ki je zahteval pripravo enotnih kriterijev za beneficiranje 
delovne dobe vseh delavcev (in s tem tudi carinikov) ter 
predložitev sprememb področnih zakonov, predlaga Vlada 
Državnemu zboru v obravnavanje in sprejem dopolnitve 
zakona o carinski službi o uvedbi pravice do dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in uvedbi začasnega beneficira- 
nja delovne dobe carinikov. 

Vlada se je namreč odločila, da predlaga drugačno ureditev 
štetja zavarovalne dobe s povečanjem, to je z dodatnim pokoj- 
ninskim zavarovanjem, s čimer bi na tem področju vzpostavili 
primerljiv sistem z drugimi evropskimi državami. Zato je dala 
prioriteto pripravi zakona o dodatnem pokojninskem zavaro- 
vanju, opustila pa je nadaljnje delo pri pripravi posebnega 
zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem. Ker pa je na 
že omenjeni sklep Državnega zbora najtesneje vezana mož- 
nost carinskih delavcev za uvedbo štetja zavarovalne dobe 
s povečanjem, Vlada predlaga Državnemu zboru naslednjo 
rešitev: z dopolnitvijo zakona o carinski službi se uvede pra- 
vica določenih delovnih mest carinikov do dodatnega pokoj- 
ninskega zavarovanja, za razdobje do sprejema zakona 
o dodatnem pokojninskem zavarovanju pa naj bi se tudi za 
carinike uvedlo štetje zavarovalne dobe s povečanjem. Enake 
rešitve predlaga Vlada za štetje zavarovalne dobe s poveča- 

njem za delavce v policiji in obrambi, v predlogu zakona 
o obrambi in v predlogu zakona o javni varnosti. 

Razlika pa je v tem, da imajo policisti in obrambni delavci 
v obstoječih področnih zakonih že določeno štetje zavaro- 
valne dobe s povečanjem, ki ga s prehodnimi določili predlo- 
gov novih zakonov o javni varnosti in obrambi ohranjajo 
oziroma podaljšujejo do sprejema zakona o dodatnem pokoj- 
ninskem zavarovanju, v zakonu o carinski službi pa štetje 
zavarovalne dobe ni določeno. Zato je za uresničitev te pra- 
vice carinikov potrebno dopolniti zakon o carinski službi. 

S predlagano dopolnitvijo zakona se predlagatelj želi pribli- 
žati uresničitvi načela, da gredo delavcem v upravnih organih 
za enake ali podobne pogoje dela enake oziroma približno 
enake pravice, s tem pa hkrati odpraviti ali vsaj ublažiti nape- 
tosti, nezadovoljstva in- konfliktna stanja, ki jih povzročajo 
razlike v pravicah zaposlenih v različnih upravnih organih. 

Obseg del oziroma delovnih mest za določitev pravice do 
dodatnega pokojninskega zavarovanja je identičen z obse- 
gom del za začasno štetje zavarovalne dobe carinikov s pove- 
čanjem oziroma popolnoma enak, kot ga je Državni zbor že 
obravnaval pri spremembah in dopolnitvah zakona o carinski 
službi v letu 1993. 

.1 

poročevalec, št. 42 21 



Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O IZVAJANJU RESOLUCIJE VARNOSTNEGA SVETA OZN ŠT. 757/1992 

IN 820/1993 - EPA 904 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 27. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O IZVAJANJU RESOLUCIJ VARNOST- 
NEGA SVETA OZN ŠT. 757/1992 IN 820/1993, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, ker resoluciji Varnostnega sveta OZN št. 
757/1992 in 820/1993 še veljata od 22. 9./1994 naprej, kar 

pomeni, da Republika Slovenija zamuja z izvajanjem teh 
resolucij oziroma nastal je določen časovni zamik, ki ga je 
potrebno čimbolj skrajšati. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucije 
Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993 

i. UVOD 

Varnostni svet OZN je dne 22. 9. 1994 sprejel dve novi resolu- 
ciji (št. 942 in 943), ki dopolnjujeta prejšnji resoluciji št. 757/ 
1992 in 820/1993, ki se nanašata na gospodarske in druge 
sankcije zoper Republiko Srbijo in Republiko Črno goro. 
Republika Slovenija je v zvezi s tema resolucijama izdala 
zakon o izvajanju teh resolucij (Uradni list RS št. 53/92 in 27/ 
93). Ker gre za vsebinske dopolnitve v zvezi z izvajanjem 
sankcij zoper Republiko Srbijo in Republiko Črno goro v smi- 
slu določenih olajšav, oziroma v smislu določenih poostritev 
sankcij zoper območja Bosne in Hercegovine, ki so pod 
nadzorom sil bosanskih Srbov, je potrebno temu primerno 
spremeniti zakon v Republiki Sloveniji. Namen in razlog za 
izdajo zakona je torej izvedba resolucij Varnostnega sveta 
OZN št. 942 in 943 v Republiki Sloveniji oziroma vis-a-vis 
fizičnih in pravnih oseb Republike Slovenije. 

Izdaja zakona ne bo imala nobenih finančnih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1.6len 

Naslov zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN 
št. 757/1992 in 820/1993 (Ur. I. RS št. 53/92; in 27/93) se 
spremeni tako, da glasi: »Zakon o izvajanju Resolucij Var- 
nostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko 
Srbijo. Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercego- 
vine pod nadzorom sil bosanskih Srbov«. 

2. člen 

V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: 
»oziroma 820/1993, 942/94 in 943/94«. 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Določbe tega zakona smiselno veljajo tudi za območja 
Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil bosanskih 

V drugem odstavku 5. člena se črtajo besede: »ter za letala, 
registrirana v Republiki Sloveniji.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Začasno se dovoljuje prevozna dejavnost z letali na letališče 
Beograd in z letališča Beograd, vendar le za prevoz oseb in 

njihovo osebno prtljago. Prepoveduje se letalski prevoz 
blaga, razen če je za tak prevoz izdano dovoljenje Komiteja, ki 
ga določa Resolucija Varnostnega sveta OZN štev. 724/1991.« 

4. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Začasno je dovoljena udeležba športnikov, ki predstavljajo 
Republiko Srbijo ali Republiko Črno goro, na prireditvah 
v Republiki Sloveniji.« 

5. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prepoveduje se znanstveno in tehnično sodelovanje. 
Začasno se dovoljuje kulturna izmenjava in obiski oseb in 
skupin, ki jih uradno sponzorira ali ki predstavljajo Republiko 
Srbijo ali Republiko Črno goro « 

6. člen 

V prvem odstavku 12. člena se črta točka 4). 

7. člen 

V prvem odstavku 14. člena se črtata besedi: »kulturno izme- 
njavo«. 

8. člen 

V prvem odstavku 16.a člena se črtata besedi: »in letala«. 

9. člen 

Doda se nov 17.a člen, ki se glasi: 
»Vlada Republike Slovenije lahko, v primeru novih resolucii 
Varnostnega sveta OZN, oziroma v primerih dopolnitev, spre- 
memb, preklicev ali podaljšanj določil resolucij Varnostnega 
sveta OZN, ki se nanašajo na izvajanje sankcij zoper Repu- 
bliko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Herce- 
govine, ki so pod nadzorom sil bosanskih Srbov, predpiše 
način izvajanja teh resolucij.« 

10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Varnostni svet OZN je dne 22. septembra 1994, sprejel dve 
novi resoluciji (štev. 942 in 943), ki upoštevata novo nastale 
politične razmere v Bosni in Hercegovini ter določeno stališče 
do Republike Srbije in Republike Crne gore. Resolucija štev. 
942 razširja vse doslej veljavne sankcije zoper Republiko 
Srbijo in Republiko Črno goro, oziroma jih posebej navaja, za 
območja Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil 
bosanskih Srbov ter jih zaostruje s prepovedjo političnih in 
drugih kontaktov z vodstvom bosanskih Srbov, oziroma ome- 
juje potovanja teh oseb. Druga resolucija (štev. 943) pa vse- 
buje omilitev sankcij zoper Republiko Srbijo in Republiko 
Crno goro na področju letalskih povezav Beograda z drugimi 
mesti, vendar samo za potnike in prtljago, dovoljuje trajektno 
povezavo med luko Bar in Barijem v Italiji ter dovoljuje ude- 
ležbo športnikom omenjenih republik na športnih prireditvah 
v tujini, pri čemer je veljavnost teh omilitev časovno omejena 
na šest mesecev, oziroma do ponovne obravnave o teh vpra- 
šanjih v Varnostnem svetu OZN. 

Veljavni zakon Republike Slovenije o izvajanju resolucij Var- 
nostnega sveta OZN je zaradi teh novih okoliščin potrebno 
spremeniti in dopolniti oziroma veljavnost zakona razširiti 
tako, da velja tudi za omenjeni dve novi resoluciji. Ker so 
resolucije Varnostnega sveta, ki se nanašajo na sankcije 
zoper Republiko Srbijo in Republiko Črno goro ter na 
območja Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil 
bosanskih Srbov, dejansko operativne narave in se pričaku- 
jejo nadaljnje spremembe, je nujno vpeljati bolj prožno rešitev 
v zvezi z izvajanjem teh resolucij v Republiki Sloveniji. S tem 
namenom je predlagan 17.a člen, ki pooblašča Vlado Repu- 
blike Slovenije, da v primeru spremenjenih okoliščin sama, na 
osnovi resolucij Varnostnega sveta OZN, oziroma sprememb 
ali dopolnitev teh resolucij, predpiše način izvajanja teh reso- 
lucij. Na ta način se je možno izogniti časovnemu zamiku od 
veljavnosti resolucije Varnostnega sveta OZN in spremembe 
oziroma uveljavitve zakona v Republiki Sloveniji, ki se nanaša 
na izvajanje take resolucije. 
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Predlog zakona o VETERINARSTVU - EPA 744 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na sejah dne 27. in 28. okto- 
bra 1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VETERINARSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na 
podlagi stališć in sklepov 24. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 29/9-1994 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije za sejo v mesecu 
novembru 1994. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o veterinar- 
stvu. 

Ker se z organiziranjem novih občin s 1/1-1995 zruši 
sistem pobiranja pristojbin po zakonu o zdravstvenem 
varstvu živali, je treba zakon o veterinarstvu sprejeti še 
v letošnjem letu. Poleg tega je nujno treba navedeni zakon 
sprejeti čimprej tudi zaradi ureditve lastninjenja obstoje- 

čih veterinarskih zavodov, ki so še vedno delovne organi- 
zacije z družbeno lastnino. Zato predlagamo, da Državni 
zbor skrajša roke za obravnavo tega zakona v drugi obrav- 
navi tako. da bi bil zakon obravnavan na novembrski seji 
Državnega zbora s tem, da bi bil v tretji obravnavi obravna- 
van in sprejet tako, da bi lahko začel veljati 1/1-1995. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- dr. Mihael VENGUST, direktor Republiške veterinarske 
uprave, 
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Republiške veteri- 
narske uprave, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Predlog zakona o veterinarstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

(vsebina zakona) 

Ta zakon določa živalske kužne bolezni, predpisuje ukrepe za 
njihovo preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje ter veteri- 
narsko sanitarno preventivo, določa najmanjši obvezni obseg 
varstva živali pred kužnimi boleznimi in način njegovega 
financiranja, ureja veterinarsko službo, njeno organizacijo, 
zagotavljanje in izvajanje, pravice in obveznosti državnih 
organov ter inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravlja veterinar- 
ska inšpekcija. 

2. člen 
(namen veterinarstva) 

Veterinarstvo je namenjeno: 

- varovanju in izboljševanju zdravja živali; 
- zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi; 
- ugotavljanju, diagnosticiranju in zdravljenju bolnih živali; 
- zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred zoono- 
zami s preprečevanjem in zatiranjem teh bolezni pri živalih in 
preprečevanjem prenašanja teh bolezni na ljudi; 
- zagotavljanju higienske ustreznosti surovin in živil žival- 
skega izvora ter skrbi za higiensko ustreznost živil, krmil in 
vode za napajanje živali, ki ni pod nadzorstvom zdravstvene 
službe (v nadaljnjem besedilu: voda za napajanje); 
- zagotavljanju nemotene reprodukcije živali z vidika zdrav- 
stvenega varstva živali; 
- varstvu in izboljševanju okolja in higienskih razmer ter 
ugotavljanju ustreznosti živalskega okolja z vidika zdravstve- 
nega varstva živali; 
- veterinarski prosveti in vzgoji imetnikov živali in prebival- 
stva; 
- zaščiti živali pred mučenjem in skrbi za dobro počutje 
živali. 

3. člen 
(pravice in dolžnosti imetnikov živali) 

(1) Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva živali. 

(2) Vsakdo ima dolžnost varovanja zdravja živali kakor tudi 
zdravja ljudi pred znimi in infekcijami,se prenašajo med 
živalmi in ljudmi. 

(3) Fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanj 
veterinarskosanitarnega pregleda in nadzorstva, kakor tu< 
odvzem potrebnega materiala za preiskave in izvajanje drug) 
ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi živali, določenih 
s tem zakonom. 

(4) Fizične in pravne osebe morajo obvestiti pristojno vete' 
narsko organizacijo ali veterinarsko inšpekcijo, če ugotovil' 
da obstaja nevarnost za zdravje živali ali v zvezi s tem neva 
nost za ljudi, dajati tem službam v določenem roku in bre! 
plačno podatke o zdravstvenem varstvu živali in o izvajani 
ukrepov ter jim omogočiti, da se prepričajo o danih podatki* 

(5) Imetnik živali ima pravico do proste izbire veterinarske? 
strokovnega delavca, razen v zadevah, ki se nanašajo i* 
izvajanje obveznega najmanjšega obsega varstva živali pr* 
kužnimi boleznimi, do pouka o izbrani metodi in stroški 
zdravljenja ter možnih posledicah. 

4. člen 
(varstvo pred kužnimi boleznimi) 

(1) Varstvo pred živalskimi kužnimi boleznimi je po te' 
zakonu dolžnost države; njenih organov; veterinarskih in dn 
gih organizacij; fizičnih in pravnih oseb, ki so imetniki živa1 

živil, surovin in odpadkov, proizvajalci, imetniki objektov i 
rejo in trženje živali, proizvodnjo, predelavo, obdelavo, trženj1 

ali skladiščenje živil, surovin, odpadkov ter krmil. 

(2) Naloge Republike Slovenije v veterinarstvu opravljal 
ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem besedil' 
ministrstvo), državni upravni organ, pristojen za veterinarstf 
in veterinarsko inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: veterina 
ska uprava), javni veterinarski zavodi in zasebne veterinars* 
organizacije (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organih 
cije). 

(3) Veterinarske organizacije in veterinarske inšpekcije vod'f 
predpisano evidenco in pošiljajo predpisane podatke vetef 

narski upravi. 

(4) Veterinarske organizacije, veterinarska uprava in veta' 
narska zbornica vodijo registre, ki jih določa ta zakon. 

5. člen 
(izvajalci veterinarskih dejavnosti) 

(1) Veterinarske dejavnosti lahko na podlagi dovoljenja Pr 
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stojnega organa opravljajo samo domače pravne osebe in 
fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, če izpol- 
njujejo predpisane pogoje. 

(2) Veterinarske dejavnosti javne veterinarske službe se 
opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe v javnih 
veterinarskih zavodih in na podlagi koncesije v zasebnih 
veterinarskih organizacijah. 

(3) Veterinarske dejavnosti morajo biti organizirane tako, da 
so vsem imetnikom živali v Republiki Sloveniji zagotovljeni 
trajen in nemoten dostop do veterinarskih storitev in preskrba 
z nujnimi zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, ter 
pravica do predpisanega najmanjšega obveznega obsega var- 
stva pred kužnimi boleznimi živali, ki ga mora zagotoviti 
država. 

6. člen 
(mednarodne pogodbe) 

Mednarodne obveznosti do preprečevanja in zatiranja žival- 
skih kužnih bolezni in mednarodnega prometa z živalmi, 
surovinami, živili in odpadki živalskega izvora ter predmeti, 
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, določajo zakon in 
mednarodne konvencije ter druge mednarodne pogodbe. 

7. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 

1. Živali so kopitarji (konji, mezgi, osli in mule), parkljarji 
(goveda, bivoli, ovce, koze in prašiči), perutnina (kokoši, 
purani, race in druga domača perutnina, noji ter golobi), psi, 
mačke, kunci, okrasne in eksotične živali, male živali, čebele, 
ribe, školjke, raki, želve, polži, žabe, divjad, divje živali, v obo- 
rah vzrejena divjad, zookulture in poskusne živali. 

2. Imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so lastniki živali 
oziroma se ukvarjajo z varstvom, uporabo, gojitvijo, gospo- 
darjenjem, šolanjem, prevozom ali prodajo živali. 

3. Živila živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila) so 
sestavni deli živalskega telesa v surovem, polpredelanem ali 
predelanem stanju in mleko, jajca, mesni, ribji, mlečni in 
jajčni izdelki, ikre, med in drugi čebelji pridelki ter izdelki iz 
rakov, školjk, polžev in žab, ki so namenjeni za prehrano ljudi. 

4. Surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: suro- 
vine) so sestavni deli živalskega telesa ter mleko, jajca in med 
v nepredelanem stanju ne glede na njihov namen. 

5. Odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: odpadki) 
so sestavni deli živalskega telesa, ki niso namenjeni za pre- 
hrano ljudi. 

6. Odplake so odpadne vode, ki nastajajo v objektih za rejo 
živali, klavnicah in drugih objektih za obdelavo, predelavo in 
zbiranje surovin, živil in odpadkov in zahtevajo posebno teh- 
nologijo odvajanja in čiščenja. 

7. Posamezna krmila, krmne mešanice in dodatki (v nadalj- 
njem besedilu: krma) so vsak material, ki se uporablja za 
krmljenje živali. 

8. Iztrebki in izločki so: gnoj, gnojevka, urin, slina. 

9. Zoonoze so bolezni ali Infekcije, ki se po naravni poti 
prenašajo z živali—vretenčarjev na ljudi In obratno. 

10. Z eplzootijo (epidemijo) kužne bolezni so mišljeni števil- 
nejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost prime- 
rov, čas, kraj in prizadete vrste živali presegajo pričakovano 
število primerov. 

11. Za okuženo območje se šteje območje, na katerem je 
ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so dane 
možnosti za širjenje okužbe. 

12. Za ogroženo območje se šteje območje, na katero se 
lahko prenese bolezen z okuženega območja in na katerem 
so dane možnosti za širjenje okužbe. 

13. Veterinarske organizacije so organizacijske oblike javnih 
veterinarskih zavodov in zasebne veterinarske dejavnosti, 
v katerih veterinarski strokovni delavci opravljajo veterinarske 
dejavnosti, za katere so registrirane. 

14. Veterinarskosanitarni pregledi in nadzor so pregledi in 
nadzor živali, surovin, živil, krme in odpadkov zaradi varstva 
ljudi in živali pred kužnimi boleznimi živali in preprečevanja 
prometa s surovinami, živili in krmo, ki higiensko niso 
ustrezni, ter nadzor objektov ali blaga, ki so lahko vir kužnih 
bolezni živali. 

15. Posebno nevarne kužne bolezni so kužne bolezni iz sez- 
nama A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa. 

16. Lastna domača poraba živil živalskega izvora je poraba za 
potrebe lastne družine imetnika živali. Vsak drug način 
porabe ali prometa - tudi na turistični kmetiji, v gostilni, 
kmetiji odprtih vrat, prireditvah itd. - se šteje za javno po- 
trošnjo. 

17. S klanjem živali v sili je mišljeno klanje brez poprejšnjega 
veterinarskosanitarnega pregleda živali pred klanjem, to pa je 
dovoljeno samo v določenih primerih. 

18. S klanjem bolnih živali je mišljeno klanje živali, obolelih za 
boleznimi, zaradi katerih klanje ni prepovedano. Bolna žival 
se lahko pošlje v zakol v klavnico le s predpisano napotnico 
veterinarja. 

19. Hlev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi raz- 
merami je hlev imetnika živali, v katerem se ne opravljajo 
predpisane preiskave živali ali imetnika živali, ki se ukvarja 
z nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in 
živili. Odločbo o tem izda pristojni veterinarski inšpektor. 

20. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem 
besedilu: zdravila) so izdelki, za katere je po znanstveni poti in 
po postopku, ki ga določijo predpisi o zdravilih za uporabo 
v veterinarski medicini, ugotovljeno, da jih je v določenih 
količinah in na določen način dovoljeno uporabljati na živalih, 
da bi se odkrile, preprečile, zatrle ali zdravile bolezni oziroma 
spodbudile, obnovile, spremenile ali popravile živalske 
telesne funkcije ali dosegli drugi veterinarskomedicinski 
upravičeni cilji. 

II. KUŽNE BOLEZNI ŽIVALI 

1. VRSTE KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI 

8. člen 

(1) Kužne bolezni živali, zaradi katerih se izvajajo splošni in 
posebni ukrepi, ki jih določa ta zakon, so: 

1. afriška prašičja kuga - Pestis africana suum 
2. afriška smrkavost - Lymphangioitis epizootica 
3. atrofični rinitis prašičev - Rhinitis atrophicans suum, 
4. atipična kokošja kuga - Morbus Nevvcastle (Newcastle 
disease) 
5. bolezen Aujeszkega - Morbus Aujeszky 
6. bolezen Gumboro - Morbus Gumboro 
7. bolezen modrikastega jezika - Febris catarrhalis ovium 
(Blue tongue) 
8. bolezen rdečih ust - Enteric redmouth disease (Yersini- 
osis) 
9. bruceloza - Brucellosis 
10. cisticerkoza - Cysticercosis 
11. ehinokokoza - Echinococcosis 
12. enzootska goveja levkoza - Leucosis enzootica bovum 
13. epidemični tremor - Encephaiomyelitis avium 
14. eritrodermatitis pri krapih - Erythrodermatitis cyprini 
15. furunkuloza pri postrvih - Furunculosis salmonis 
16. garje pri kopitarjih in prežvekovalcih - Scabies: Sar- 
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copto- sis equorum, bovum et rupicaprarum, Chorioptiasis 
ovium, Psoroptiasis 
17. goveja genitalna kampilobakterioza - Campylobacteri- 
osis genitalis bovum 
18. goveja kuga - Pestis bovina (Rinderpest) 
19. goveja spongiformna encefalopatija - Encephalopathia 
spongi- formis bovum 
20. goveja trihomonijaza - Trichomoniasis bovum 
21. goveja virusna diareja - mukozna bolezen - Diarrhoea 
viralis bovum - Morbus mucosae bovum 
22. hemoragična bolezen kuncev in zajcev - Morbus haemo- 
rrhagicus cuniculorum et leporum 
23. hemoragična septikemija pri govedu - Septicaemia 
haemorrhagi- ca bovum 
24. huda gniloba čebelje zalege - Pestis apium 
25. infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni 
vulvovaginitis (IBR/IPV) - Rhinotracheitis infectiosa et vulvo- 
vaginitis pustulosa infectiosa bovum (IBR/IPV) 
26. infekciozni bronhitis pri perutnini - Bronchitis infectiosa 
avium 
27. infekciozna hematopoetska nekroza - Necrosis infectiosa 
haematopoetica salmonis 
28. infekciozni laringotraheitis pri perutnini - Laryngotrache- 
itis infectiosa avium 
29. infekciozni metritis kopitarjev - Metritis contagiosa equ- 
orum 
30. influenca konj - Influenza equorum 
31. klamidijsko zvrgavanje ovc - Abortus chlamydialls ovium 
32. klasična prašičja kuga - Pestis suum 
33. klostridijski enteritis pujskov (KEP) - Enteritis clostridia- 
lis porcellorum 
34. kokošja kuga - Pestis avium 
35. kokošji tifus - Typhus avium 
36. kolera perutnine - Pasteurellosis avium 
37. konjska kuga - Pestis equorum 
38. konjski arteritis - Arteritis equi 
39. konjski virusni rinopneumonitis - Rhinopneumonitis equi 
40. kronična bolezen dihal perutnine - Mycoplasmosis avium 
41. kuga drobnice - Pestis pecorum 
42. kužna malokrvnost - Anaemia infectiosa equorum 
43. leptospiroza - Leptospirosis 
44. listerioza - Listeriosis 
45. marekova bolezen - Neurolymphomatosis avium 
46. mikrosporija - Microsporiasis 
47. miksomatoza - Myxomatosis 
46. mrzlica doline Rift - Hepatitis infectiosa enzootica bovum 
et ovium 
49. mrzlica Q - Q febris 
50. nalezljiva nekroza trebušne slinavke pri postrvih - Necro- 
sis infectiosa pancreatica salmonis 
51. nalezljiva ohromelost prašičev - Encephalomyelitis enzo- 
otica suum 
52. nalezljiva ( enzootska) šepavost ovac - Dermatitis interdi- 
gitalis infectiosa ovium 
53. nozemavost čebel - Nosemosis apium 
54. okamenela zalega - Aspergillosis apium 
55. osepnice ovac in koz - Variola ovina et caprina 
56. paratuberkuloza - Paratuberculosis 
57. pljučna kuga goved - Pleuropneumonia contagiosa 
bovum 
58. prašičja dizenterija - Dysenteria suum 
59. prašičji respiratorni in reproduktivni sindrom (PRRS) 
- Syndroma reproductivum et respiratorium suum 
60. pršičavost čebel - Acariasis apium 
61. psitakoza - Psittacosis 
62. pulmonalna adenomatoza ovac - Adenomatosis pulmo- 
num epizootica ovis 
63. rdečica — Erysipelas 
64. salmoneloza - Salmonellosis 
65. slinavka in parkljevka - Aphtae epizooticae 
66. smrkavost - Malleus 
67. spolna kuga konj - Exanthema coitale paralyticum (Do- 
urina) 
68. spomladanska viremija pri krapih - Viraemia vernalis 
cyprini 
69. steklina - Rabies (Lyssa) 
70. šumeči prisad - Gangraena emphysematosa 
71. toksokarioza - Toxocariosis 

72. toksoplazmoza - Toxoplasmosis 
73. trihineloza - Trichinellosis 
74. trihofitija - Trichophytia bovis 
75. tuberkuloza - Tuberculosis 
76. tularemija - Tularemia 
77. varooza čebel - Varroosis apium 
78. vezikularna bolezen prašičev - Morbus vesicularis suum 
79. vesikularni stomatitis - Stomatitis vesicularis 
80. virusna hemoragična septikemija pri postrvih - Septica- 
emia haermorrhagica salmonis 
81. virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih - Gastro- 
enteritis virosa suum (TGE) 
82. vnetje ribjega mehurja pri krapih - Aerocystitis cyprini 
83. vnetje vimena pri kravah, ovcah in kozah - Mastitis 
bovum, ovium et caprarum 
84. vozličasti dermatitis - Dermatitis nodosa 
85. vranični prisad - Anthrax 
86. vrtoglavost postrvi - Myxomatosis salmonis 

(2) Zoonoze, zaradi katerih te Izvajajo posebni preventivni 
ukrepi za varstvo prebivalstva, so kužne bolezni iz 9., 10., 
11., 43., 44., 46., 48., 49., 54., 61., 63., 64., 66., 69., 72., 73., 74., 
75., 76. in 85. točke prvega odstavka tega člena. 

(3) Kužne bolezni živali iz prvega odstavka tega člena se glede 
na vrsto infekcije in ukrepe potrebne za njihovo preprečeva- 
nje in zatiranje, razvrstijo v skupine v skladu z mednarodnim 
zoosanitarnim kodeksom In epizootlološko situacijo v državi. 

2. PREPREČEVANJE KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI 

9. člen 
(temeljno znanje o kužnih boleznih) 

(1) Imetniki živali in osebe, ki prihajajo v neposreden stik 
z živalmi, živili, surovinami, odpadki, trupli in konfiskati, 
morajo imeti temeljno znanje o kužnih boleznih živali, o njiho- 
vem preprečevanju in prenašanju na ljudi ter o predpisih 
o varstvu pred kužnimi boleznimi živali. 

(2) Temeljno znanje o kužnih boleznih ter o predpisih si 
imetnik živali ali delavec pridobi na tečajih ali na drug ustre- 
zen način. 

10. člen 
(nadzor in prijava objektov ter živali) 

(1) Pod rednim veterinarskosanitarnim nadzorom so živali, 
objekti za živali, objekti, naprave in oprema za proizvodnjo, 
dodelavo, obdelavo, predelavo in promet s krmo, surovinami, 
živili in odpadki, surovine, živila, živalsko seme, jajčne celice 
in zarodki ter krma v notranjem in mednarodnem prometu. 

(2) Pod veterinarskosanitarnim strokovnim nadzorom so tudi 
živali na sejmih, trgih, prodajalnah in drugih prodajnih 
mestih, razstavah, športnih tekmovanjih, oborah za divje 
živali, dogonih in drugih javnih mestih, kjer se zbirajo živali. 

(3) Imetniki živali ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 
z rejo živali, s proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem ali pro- 
dajo krme, imetniki živali, ki imajo vzrejališča psov, zookultur 
in zveri, ter matic in plemenilne postaje ter objekte in var- 
stvene vode za gojitev plemenskih ribjih jat in obore za divje 
živali, morajo prijaviti živali, objekte in opremo ter tudi vsako 
spremembo v zvezi s tem v osmih dneh najbližji veterinarski 
organizaciji primarne veterinarske dejavnosti, ki vodi register 
objektov in živali ter o tem poroča območnemu javnemu 
veterinarskemu zavodu. 

(4) Imetnik psa mora veterinarski organizaciji, ki vodi register 
psov na območju stalnega prebivališča imetnika živali v osmifl 
dneh prijaviti nabavo, pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo 
spremembo v zvezi z rejo psov, nabavo mladiča pa najpozneje 
do dopolnjenega četrtega meseca starosti mladiča. 

11. člen 
(splošni In posebni preventivni ukrepi) 

(1) Kužne bolezni živali se preprečujejo in obvladujejo s sploš- 
nimi in posebnimi preventivnimi ukrepi. 
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(2) Prenos zoonoz z živali na ljudi se preprečuje s posebnimi 
preventivnimi ukrepi. 

12. člen 
(obvezni splošni preventivni ukrepi, ki jih izvajajo imetniki 

živali) 

Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo pred kužnimi 
boleznimi živali, ki jih morajo izvajati imetniki živali in druge 
pravne in fizične osebe, so: 

1. zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode in krme 
ter najprimernejše prehrane živali; 
2. zagotavljanje in vzdrževanje predpisanih higienskih razmer 
v objektih za rejo živali, v drugih prostorih ter napravah, kjer 
se zadržujejo živali, in v okolju živali; 
3. zagotavljanje higiene porodov in molže; 
4. zagotavljanje veterinarskosanitarnega reda na javnih krajih, 
kjer se zbirajo živali, v vozilih za prevoz živali, surovin, živil, 
odpadkov in krme, v oborah in pašnikih ter objektih za zbira- 
nje živali in klanje živali ter zbiranje, obdelavo, predelavo in 
skladiščenje surovin, živil, odpadkov in krme; 
5. zagotavljanje higienske ustreznosti živil in veterinarsko- 
sanitarnih pogojev za njihovo proizvodnjo in promet; 
6. preprečevanje vnašanja povzročiteljev kužnih bolezni v rejo 
živali: 
7. izvajanje veterinarskosanitarnih ukrepov v tehnologiji 
intenzivne reje živali; 
8. ravnanje z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, 
iztrebki in izločki na predpisan način; 
9. opravljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in derati- 
zacije v objektih, na javnih površinah in v vozilih; 
10.drugi splošni ukrepi, določeni v zakonu. 

13. člen 
(posebni preventivni ukrepi) 

(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo prebivalstva 
pred zoonozami, ki jih morajo izvajati veterinarske organiza- 
cije in veterinarska inšpekcija, so: 

1. sistematično preprečevanje, odkrivanje in zatiranje zoonoz 
pri domačih in drugih živalih; 
2. izvajanje preventivnih ukrepov za varovanje veterinarskih 
delavcev, imetnikov živali in drugih ljudi, ki lahko pridejo 
v neposreden ali posreden stik z okuženo živaljo, živili, suro- 
vinami ali odpadki; 
3. zagotavljanje higienske ustreznosti živil in preprečevanje 
nedovoljenega prometa z okuženimi živalmi in higienske 
neustreznimi živili, surovinami in odpadki, s katerimi se lahko 
inficira prebivalstvo, z veterinarskosanitarnimi pregledi in 
nadzorom živali, ter živil, surovin in odpadkov; 
4. preprečevanje onesnaževanja surovin in živil v živilskih in 
drugih obratih. 

(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena se 
sprejmejo kratkoročni in dolgoročni programi varstva prebi- 
valstva pred zoonozami, določijo roki, v katerih morajo biti 
programi uresničeni, in način financiranja. 

(3) Program za varstvo pred zoonozami izvajata veterinarska 
in zdravstvena služba. Veterinarska in zdravstvena služba, 
veterinarska inšpekcija in zdravstvena inšpekcija sodelujejo 
med seboj in skupno načrtujejo ukrepe za varstvo prebival- 
stva pred zoonozami in se obveščajo o ugotovitvah na tem 
področju. 

(4) Pristojna ministra ustanovita skupno komisijo za varstvo 
pred zoonozami kot strokovno in svetovalno telo zdravstva in 
veterinarstva. 

(5) Veterinarskim strokovnim delavcem In sodelavcem, ki 
pridejo v stik z okuženo živaljo ali okuženimi živili, surovi- 
nami, odpadki ali drugim okuženim materialom, se prizna 
morebitna okužba z isto boleznijo za poklicno obolenje. 

14. člen 
(posebni preventivni ukrepi) 

(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja in preprečevanja pojava 
kužne bolezni lahko veterinarska organizacija ali pristojni 
veterinarski inšpektor glede na naravo kužne bolezni in nevar- 
nost odredi enega ali več posebnih preventivnih ukrepov: 

1. usmerjeno veterinarsko vzgojo imetnikov živali in drugih 
oseb; 
2. popis in označevanje živali; 
3. diagnostične in druge preiskave; 
4. ugotavljanje vzrokov poginov; 
5. karanteno; 
6. vakcinacijo (imunoprofilakso) in zaščito z zdravili (kemo- 
profilakso); 
7. izolacijo in odstranjevanje hiravcev; 
8. dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo; 
9. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupov, konfiskatov in 
odpadkov; 
10. neškodljivo odstranjevanje ali higenizacijo odplak in iz- 
trebkov; 
11. posebne ukrepe v rezervarjih infekcije in zatiranje prena- 
šalcev (vektorjev) kužnih bolezni; 
12. druge posebne preventivne ukrepe, ki so določeni s tem 
zakonom. 
(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena se 
sprejmejo kratkoročni in dolgoročni programi zdravstvenega 
varstva živali, določijo roki, v katerih morajo biti programi 
uresničeni, in način financiranja. 

(3) Ob koncu vsakega leta se za naslednje leto odredi, katera 
preventivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave je 
treba opraviti v Republiki Sloveniji za zagotavljanje ugodnih 
epizootioloških razmer ter določijo rok in drugi pogoji za 
izvedbo preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja, preprečeva- 
nja, zatiranja in izkoreninjenja kužnih bolezni. 

3. ZATIRANJE IN IZKORENINJENJE KUŽNIH BOLEZNI 
ŽIVALI 

15. člen 
(pojav kužne bolezni oziroma suma kužne bolezni) 

(1) Če se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znaki, po katerih 
se sumi, da je žival zbolela ali poginila za kužno boleznijo, 
mora imetnik živali to takoj sporočiti veterinarski organizaciji, 
ki opravlja osnovno veterinarsko dejavnost. 

(2) Imetnik živali mora do prihoda veterinarja zavarovati ter 
preprečiti drugim osebam in živalim pristop do prizadete 
živali, črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla poginule živali. 

(3) Vsak veterinarski strokovni delavec, ki ugotovi ali posumi 
na kužno bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom dolo- 
čiti predpisane veterinarske ukrepe, ki so potrebni, da se 
prepreči njeno širjenje oziroma da se prepreči promet z oku- 
ženimi živalmi in higiensko oporečnimi surovinami in živili. 
V določenih primerih mora diagnozo kužne bolezni potrditi 
z mikrobiološko diagnostiko povzročitelja. 

(4) Veterinarski strokovni delavec mora o pojavu kužne 
bolezni oziroma sumu kužne bolezni obvestiti pristojni 
območni javni veterinarski zavod. 

16. člen 
(ugotovitev kužne bolezni) 

(1) Javni veterinarski zavod mora poskrbeti, da se ugotovi 
kužna bolezen ali vzrok pogina živali oziroma higiensko 
ustreznost živil in surovin živalskega izvora ter s strokovnim 
pisnim navodilom določiti veterinarskosanitarne ukrepe, ki so 
potrebni, da se bolezen zatre in njeno širjenje prepreči ozi- 
roma da se prepreči promet z bolnimi živalmi in higiensko 
neustreznimi živili in surovinami. 

(2) Javni veterinarski zavod, ki je odgovoren za diagnostiko 
živalskih kužnih bolezni, mora zagotoviti nepretrgano veteri- 
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narsko dejavnost za diagnostiko kužnih bolezni po tem za- 
konu. 

(3) Pri sumu kužne bolezni, ki se zatira po tem zakonu, mora 
javna veterinarska služba poslati ustrezen diagnostični mate- 
rial prvih primerov bolezni v laboratorijsko preiskavo pristoj- 
nemu javnemu veterinarskemu zavodu. 

(4) Veterinar, ki pošilja v preiskavo material iz prejšnjega 
odstavka in organizacija, ki opravlja diagnostične preiskave, 
morata zagotoviti tak način prevoza materiala, da z njim ni 
nevarnosti za širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje mate- 
riala. 

(5) Organizacije, ki opravljajo javni prevoz, morajo zagotoviti 
prevoz materiala iz četrtega odstavka tega člena do kraja, kjer 
ima sedež organizacija, pooblaščena za diagnostične prei- 
skave. 

17. člen 
(obveščanje o kužnih boleznih) 

(1) Pristojni javni veterinarski zavod na podlagi prijave kužne 
bolezni ali suma kužne bolezni odredi epizootiološko prei- 
skavo in z ugotovitvami epizootiološke preiskave seznani 
veterinarsko inšpekcijo. 

(2) O pojavu ali sumu in o poteku kužne bolezni ter o storjenih 
veterinarsko-sanitarnih ukrepih mora javni veterinarski 
zavod na predpisani način obveščati pristojno veterinarsko 
inšpekcijo. 

(3) O pojavu ali ugotovljenem sumu kužne bolezni, ki je 
zoonoza, in o ugotovitvi take kužne bolezni pri veterinarsko- 
sanitarnem pregledu živil, mora javni veterinarski zavod ozi- 
roma pristojni veterinarski inšpektor, obvestiti pristojno 
zdravstveno inšpekcijo ter pristojni območni zavod za zdrav- 
stveno varstvo. 

(4) Pristojna veterinarska Inšpekcija mora v predpisanih 
primerih o pojavu in nevarnosti kužne bolezni obvestiti tudi 
vse občane, zdravstveno službo, živinorejsko službo, Upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, najbližji center za 
obveščanje in inšpekcijo za varstvo okolja, zainteresirane 
imetnike živali in jih seznanjati z najpomembnejšimi ukrepi, 
s katerimi lahko preprečujejo kužne bolezni. 

18. člen 
(okuženo In ogroženo območje) 

Meje okuženega in ogroženega območja določa veterinarski 
inšpektor z odločbo, ki jo objavi na krajevno običajen način. 

19. člen 
(ukrepi) 

(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost 
zanjo, se odredi glede na naravo kužne bolezni in nevarnost 
na okuženem, kot tudi na ogroženem območju en ali več tehle 
ukrepov: 

- ločitev bolnih od zdravih živali ali od živali, za katero se 
sumi, da je zbolela; 
- osamitev obolele živali in živali, za katero se sumi, da je 
zbolela; 
- prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj ali 
drugega zbiranja živali; 
- prepoved ali omejitev gibanja in odtujitve živali ter prepo- 
ved izdajanja zdravstvenih spričeval za živali; 
- prepoved ali omejitev odnašanja ali prometa z živili, surovi- 
nami in odpadki, krmo ter drugih predmetov, s katerimi se 
lahko prenese kužna bolezen; 
- prepoved klanja vseh vrst ali posameznih vrst živali; 
- prepoved odiranja živali; 
- zakol ali pokončanje okužene živali ali živali, za katero se 
sumi, da je okužena, in uničenje onesnaženih predmetov in 
surovin; 
- popis ali označevanje živali; 

- prepoved ali omejitev razmnoževanja živali za določen čas 
v določenih objektih; 
- omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo živaljo 
ali živaljo, za katero se sumi, da je okužena, in z živili, surovi- 
nami in odpadki, ki izvirajo od take živali; 
- zaščitno cepljenje, diagnostične preiskave in zdravljenje 
živali; 
- zapora žarišč okužbe, okuženih krajev in območij (prepo- 
ved vhoda in izhoda oseb in živali); 
- kastracija živali, ki so nevarne za širjenje spolnih bolezni, in 
prepoved naravnega pripusta; 
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija staj, hlevov, dvorišč, 
pašnikov, dezinfekcija odplak in iztrebkov, gnojišč ter gnoj-! 
ničnih jam, napajališč in drugih krajev, na katerih je bila žival, 
kot tudi predmetov in naprav, ki so prišli s tako živaljo v stik; j 
- dezinfekcija oseb, ki so bile v neposrednem ali posrednem 
stiku s povzročitelji okužbe; 
- kontumac in usmrtitev potepuških psov in mačk; 
- sistematično zatiranje vmesnega gostitelja; 
- zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer 
v objektih; 
- izvajanje ukrepov za popolno uničenje povzročitelja kužne 
bolezni (lokalno, regionalno ali globalno izkoreninjenje); 
- druge ukrepe za sanacijo okužene reje. 

(2) Ukrepi iz prvega odstavka tega člena se lahko odredijo tudi 
tedaj, če grozi neposredna nevarnost kužne bolezni. 

(3) V posebno nevarnih primerih se sme odrediti tudi začasna 
prepoved dela v objektih, v katerih se obdelujejo, predelujejo 
ali skladiščijo živila, surovine, odpadki ali krma. 

(4) O ukrepih iz 11. in 16. alinee prvega odstavka tega člena 
mora veterinarska organizacija oziroma veterinarski inšpek- 
tor nemudoma obvestiti pristojno zdravstveno inšpekcijo. 

20. člen 
(prenehanje kužne bolezni) 

Šteje se, da je kužna bolezen prenehala, ko poteče po ozdrav- 
ljenju, pokončanju ali poginu zadnje obolele živali in po 
končni dezinfekciji najdaljša inkubacijska doba za zadevno 
kužno bolezen, če ni s strokovnimi veterinarskimi standardi 
določeno drugače. 

III. VETERINARSKOSANITARNA PREVENTIVA 

1. PREVENTIVA V NOTRANJEM PROMETU 

21. člen 
(zdravstveno spričevalo) 

(1) V notranjem prometu mora imeti imetnik živali za kopi 
tarje, parkljarje, perutnino, sobne ptice, kunce, ribe iz ribogoj 
niče oziroma gojitvenih voda, čebelje družine in pošiljki 
matic, divjad, kožuharje, pse in mačke predpisano zdraV' 
stveno spričevalo, ki ga mora na zahtevo pooblaščene oseb« 
pokazati. 

(2) imetnik živali mora imeti predpisano zdravstveno sprič* 
valo iz prvega odstavka tega člena: 

1. za kopitarje in parkljarje: 

- če jih žene, jezdi ali odpravlja s prevoznim sredstvom zunfl 
območja upravne enote; 
- če nima stalnega prebivališča; 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 
- če jih odpravlja na sejem, trg in druga prodajna mesta, f* 
razstavo, športna tekmovanja, dogon in druge javne kraj8 

kjer se zbirajo živali; 
- če jih odpravlja v klavnico za zakol; 

2. za perutnino, sobne ptice, kunce in kožuharje; 

- če jih odpravlja v klavnico za zakol; 
- če jih odpravlja zunaj območja upravne enote; 
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- če jih proda ali kako drugače odtuji; 
- če jih odpravlja na razstavo; 

3. za ribe iz ribogojnic in gojitvenih voda: 
- če jih odpravlja zunaj območja upravne enote; 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 

4. za čebelje družine in pošiljke matic: 
- če jih odpravlja zunaj območja upravne enote ali na pašo; 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 

5. za pse in mačke, če jih odpravlja na sejem, razstavo, 
športna tekmovanja ali druge javne kraje, kjer se zbirajo živali. 

(3) S spričevalom iz prvega odstavka tega člena se potrjuje, da 
v kraju izvora živali iz tega člena ni bila ugotovljena kužna 
bolezen, ki jo lahko prenesejo te živali. Spričevalo se izda za 
določen čas. 

(4) Spričevalo iz prvega odstavka tega člena se ne sme izdati, 
če je v kraju izvora živali iz tega člena ugotovljena kužna 
bolezen, ki jo lahko prenesejo živali te vrste, in je zaradi tega 
odrejena prepoved izdajanja spričeval. 

(5) Živali morajo biti v prometu na določen način označene 
tako, da je možna njihova identifikacija. 

22. člen 
(veterinarskosanitarnl pregled) 

(1) Veterinarskosanitarni pregled je obvezen pri nakladanju 
pošiljk živali, živil, razen konzerv, surovin in odpadkov, ki se 
odpravi s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enote, 
in za kopitarje ter parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območja. 

(2) Po veterinarskosanitarnem pregledu se izda pri naklada- 
nju pošiljk iz prvega odstavka tega člena potrdilo o zdravstve- 
nem stanju pošiljk. Za živali iz prvega odstavka 21. člena tega 
zakona se ne izda potrdilo, temveč se na zdravstvenem spri- 
čevalu potrdi, da je bil opravljen obvezni pregled. 

(3) Ni dovoljeno nakladanje pošiljke iz prvega odstavka tega 
člena oziroma drugačno gibanje kopitarjev in parkljarjev, če 
se pri obveznem veterinarskosanitarnem pregledu ugotovi ali 
se sumi, da je pošiljka okužena s kakšno kužno boleznijo; da 
izvira z okuženega območja; če za živali iz prvega odstavka 
21. člena tega zakona ni predpisano zdravstveno spričevalo; 
če prevozno sredstvo ne izpolnjuje predpisanih veterinarsko- 
sanitarnih pogojev ali če pošiljka ne izpolnjuje določenih 
higiensko- tehničnih pogojev. 

(4) Pri prevozu z železnico, ladjo, letalom ali cestnimi promet- 
nimi sredstvi so dovoljeni nakladanje, prekladanje ali razkla- 
danje pošiljke živali samo na tistih železniških postajah v mor- 
skih in rečnih pristaniščih, letališčih in drugih mestih, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

23. člen 
(dezinfekcija prevoznih sredstev) 

(1) Prevozna sredstva, s katerimi so bile odpravljene pošiljke 
iz prvega odstavka 22. člena tega zakona, morajo prevzemniki 
po razkladanju in v primerih, ki jih določi veterinarski inšpek- 
tor, tudi pred nakladanjem pod veterinarskosanitarnim nad- 
zorom na predpisan način očistiti in dezinficirati. 

(2) Potrdilo o dezinfekciji prevoznih sredstev iz prvega 
odstavka tega člena izda organ, pod katerega nadzorom je 
bila opravljena. 

24. člen 
(poprejšnje soglasje za zbiranje in prodajo) 

Za izdajo dovoljenja za razstavo, živalski vrt, ocenjevanje ali 
tekmovanje živali, za razne prireditve potujočih živali (cirkusi, 
Potujoči živalski vrtovi ipd.) in za organizirano prodajo živali 
(sejmišča) ter surovin in živil zunaj poslovnih prostorov, ki ga 
izda pristojni upravni organ, mora organizator pridobiti 
Poprejšnje soglasje pristojnega veterinarskega inšpektorja. 

25. člen 
(naloge pri prevozu in pri prometnih nesrečah) 

(1) Imetniki živali in prevozniki živali, živil, surovin in odpad- 
kov morajo na zahtevo veterinarskega inšpektorja, veterinar- 
skega delavca veterinarske službe ali policije pokazati zdrav- 
stveno spričevalo ali drugo predpisano potrdilo. 

(2) Prevoznik in policija morata prijaviti prometno nezgodo 
med prevozom živali, živil in surovin ter odpadkov najbližji 
veterinarski organizaciji. 

(3) Obveščena veterinarska organizacija mora zagotoviti vete- 
rinarsko pomoč poškodovanim živalim, s strokovnim navodi- 
lom določiti ukrepe, potrebne za zavarovanje poškodovanih 
živali, živil, surovin, odpadkov ter okolja in organizirati prevoz 
poginjenih živali. 

(4) Najbližja klavnica mora zagotoviti odvoz poškodovanih 
živali, surovin in živil s kraja prometne nezgode. 

2. PREVENTIVA V MEDNARODNEM PROMETU 

26. člen 
(nakladanje, prekladanje in razkladanje pošiljk) 

(1) Pošiljke živali, živil, surovin, krme in odpadkov, živalskega 
semena, jajčnih celic in zarodkov, ki se izvažajo, uvažajo ali 
prevažajo, se na predpisani način nakladajo, razkladajo in 
prekladajo. 

(2) Pri nakladanju, razkladanju, prekladanju, skladiščenju, 
dodelavi in predelavi pošiljk iz prvega odstavka tega člena je 
obvezen predpisani veterinarskosanitarni pregled. 

(3) Za naloženo pošiljko iz prvega odstavka tega člena izda 
veterinarsko zdravstveno spričevalo območni javni veterinar- 
ski zavod, ki je opravil strokovni nadzor, če z mednarodno 
pogodbo ni drugače določeno. 

(4) Določbe o veterinarskosanitarnem pregledu iz prvega do 
četrtega odstavka 22. člena in dezinfekciji iz 23. člena tega 
zakona se uporabljajo tudi pri izvozu in tranzitu pošiljk iz 
prvega odstavka tega člena. 

27. člen 
(izvoz) 

(1) Pošiljke živali, živil, surovin in odpadkov, namenjene za 
izvoz, se na mejnih prehodih lahko prekladajo in skladiščijo le 
pod veterinarskosanitarnim nadzorom mejnega veterinar- 
skega inšpektorja in pod predpisanimi pogoji. 

(2) Za pošiljke iz prvega odstavka tega člena izda zdravstveno 
spričevalo pri izvozu mejni veterinarski inšpektor na podlagi 
potrdila oziroma spričevala iz drugega odstavka 22. člena 
tega zakona, izdanega pri njihovi naložitvi. 

(3) Objekti za živali (karantenski hlevi) ter skladišča za živila in 
surovine na mejnih prehodih morajo izpolnjevati predpisane 
pogoje. , 

28. člen 
(uvoz in tranzit) 

(1) Uvoz, tranzit in skladiščenje pošiljk živali, živil, surovin, 
odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarod- 
kov ter drugih predmetov (slame, sena ipd.), s katerimi se 
lahko prenese kužna bolezen, so dovoljeni z odločbo veteri- 
narske uprave, s katero se za vsak primer posebej ugotovi, 
da na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi, ni veterinarskosanitarnih ovir za njihov uvoz, tranzit 
oziroma skladiščenje. Uvoza, tranzita oziroma skladiščenja 
teh pošiljk se ne sme odobriti, če je to prepovedano oziroma 
vezano na posebno dovoljenje ali soglasje po drugih pred- 
pisih. 

(2) Odločba iz prvega odstavka tega člena ni potrebna za tiste 
uvozne pošiljke, ki so prešle tehnološki postopek, ki zagotav- 
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Ija, da se s tako pošiljko ne more prenesti nobena kužna 
bolezen. 

(3) Za tranzitne pošiljke je odločba iz prvega odstavka tega 
člena potrebna samo za žive živali, za druge pošiljke pa 
odločbo izda mejni veterinarski inšpektor. 

(4) V odločbi iz prvega odstavka tega člena določi veterinar- 
ska uprava tudi veterinarskosanitarne pogoje za uvoz in tran- 
zit, naloži uvozniku, da da v preiskavo ali da obdrži v karanteni 
pošiljko iz prvega odstavka tega člena ali odredi druge pre- 
ventivne ukrepe. 

(5) Uvoz oziroma tranzit pošiljk iz prvega odstavka tega člena 
se ne dovoli, če je v državi izvoznici ali v državah, skozi katere 
gre tranzit pošiljk, kužna bolezen in če je nevarnost, da se 
kužna bolezen vnese v Republiko Slovenijo. 

29. člen 
(karantena) 

(1) Uvožene živali mora uvoznik po uvozu obdržati v karan- 
teni, kjer se morajo opraviti vse preiskave in izpolniti drugi 
pogoji, določeni z odločbo iz četrtega odstavka 28. člena tega 
zakona in z odločbo iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Kraj, kjer bo karantena, vrsto preiskav, strokovno organi- 
zacijo, ki jih bo opravila, in druge pogoje za karanteno določi 
in nadzira veterinarski inšpektor. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za kopitarje, 
parkljarje, perutnino in kunce, ki se uvozijo za takojšnji zakol, 
lahko v odločbi iz prvega in četrtega odstavka 2B. člena tega 
zakona določi, da jim ni treba biti v karanteni, če so epizooti- 
ološke razmere v državi izvoznici take, da ni nevarnosti za 
vnos kužnih bolezni. 

(4) Živali iz tretjega odstavka tega člena, ki se uvozijo za zakol, 
je dovoljeno klati samo v klavnici, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje. 

30. člen 
(prosta carinska cona In carinska skladišča) 

(1) Za pošiljke živali, živil, surovin, krme, odpadkov, žival- 
skega semena, Jajčnih celic in zarodkov za oplojevanje živali 
ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna 
bolezen, ki se uvažajo v proste carinske cone in carinska 
skladišča v Republiko Slovenijo, se uporabljajo določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na uvoz takih pošiljk. 

(2) Živila, surovine in krma iz prvega odstavka tega člena se 
v prostih carinskih conah in carinskih skladiščih skladiščijo, 
pakirajo, predelujejo in obdelujejo pod veterinarskosanitar- 
nim nadzorom mejnega veterinarskega inšpektorja. 

31. člen 
(dovolitev uvoza) 

(1) Uvoznik, špediter in prevoznik, ki opravljajo prevoz 
z železnico, ladjo, letalom ali s cestnimi prometnimi sred- 
stvi, morajo o vsaki prispeli pošiljki iz prvega in tretjega 
odstavka 28. člena tega zakona takoj obvestiti mejnega 
veterinarskega Inšpektorja. 

(2) Organi carinske službe ne smejo dovoliti carinskega 
postopka za pošiljke iz prvega odstavka 28. člena tega 
zakona, dokler ne dobijo od mejnega veterinarskega inšpek- 
torja potrdila, da je uvoz dovoljen. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena smejo organi 
carinske službe na zahtevo uvoznika pošiljko ocariniti tudi 
brez potrdila mejnega veterinarskega inšpektorja, če je 
pošiljka na preiskavi, izid te preiskave pa še ni znan, če mejni 
veterinarski inšpektor izda za to dovoljenje. 

32. člen 
(mejni prehodi) 

(1) Uvoz, izvoz in tranzit pošiljk živali, živil, surovin, odpadkov, 
krme, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, živalskega 
semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, 
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, so dovoljeni samo 
na določenih mejnih prehodih. 

(2) Mejni prehodi morajo izpolnjevati predpisane najnujnejše 
higiensko-tehnične in delovne pogoje. 

33. člen 
(veterinarskosanitarni pregled na meji) 

(1) Za pošiljke iz prvega odstavka 32. člena tega zakona je 
obvezen veterinarskosanitarni pregled, ki ga opravi mejni 
veterinarski inšpektor na mejnem prehodu. 

(2) Pri uvozu, izvozu in tranzitu morajo imeti pošiljke iz prvega 
odstavka 32. člena tega zakona predpisano mednarodno vete- 
rinarsko potrdilo, če ni z mednarodno pogodbo drugače 
določeno. 

3. PREVENTIVA V PROIZVODNJI IN PROMETU S KRMO TER 
SUROVINAMI IN ŽIVILI ŽIVALSKEGA IZVORA TER 
V OBJEKTIH 

34. člen 
(veterinarskosanitarni pregled In nadzor) 

(1) Predpisani veterinarskosanitarni pregled in nadzor sta 
obvezna za kopitarje, parkljarje, perutnino in kunce pred 
zakolom, za meso kopitarjev, parkljarjev, perutnine, kuncev in 
divjadi, za ribe, mleko in jajca ter mesne, ribje, mlečne in 
jajčne izdelke, za med, za rake, školjke, polže in žabe ter za 
izdelke iz rakov, školjk, polžev in žab, namenjene za javno 
potrošnjo. 

(2) Pregled iz prvega odstavka tega člena je obvezen tudi za 
objekte in opremo za klanje živali iz prvega odstavka tega 
člena, za objekte in opremo za obdelavo in predelavo mesa, 
rib, rakov, školjk, polžev, žab, mleka, medu in jajc, za objekte 
in opremo za njihovo skladiščenje ter za surovine in dodatke, 
ki se uporabljajo pri obdelavi in predelavi živil v teh objektih. 

(3) Veterinarskosanitarni pregled živali za zakol ter pregled 
živil iz tega člena, ki so namenjeni za javno potrošnjo, se 
opravljata v klavnici oziroma na kraju proizvodnje, predpi- 
sano izvajanje inšpekcijskega nadzora živil pa na kraju skla- 
diščenja, v prodajalnah, na trgih, tržnicah in drugih prodajnih 
mestih. 

(4) Imetnik živali mora najpozneje 24 ur pred začetkom proiz- 
vodnje prijaviti pristojni veterinarski organizaciji klanje živali 
oziroma pridelavo živil, za katere je obvezen veterinarskosani- 
tarni pregled. 

35. člen 
(obvezni pregled) 

(1) Goveda in kopitarji morajo biti pregledani pred zakolom in 
po njem, divjad pa po odstrelu ne glede na to, ali je njihovo 
meso namenjeno za javno potrošnjo, za lastno domačo 
porabo ali za krmljenje živali. 

(2) Če so kopitarji ali parkljarji zaklani v sili, je njihov pregled 
po zakolu obvezen tudi, če je njihovo meso namenjeno za 
lastno domačo porabo ali za krmljenje živali. 

(3) Ob zakolu bolnih kopitarjev in parkljarjev je njihov pregled 
pred zakolom In po njem obvezen tudi, če je njihovo meso 
namenjeno za lastno domačo porabo ali za krmljenje živali. 

36. člen 
(higienska ustreznost surovin in živil) 

(1) Z veterinarskosanitarnim pregledom klavnih živali, surovin 
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in živil se ugotavlja higienska ustreznost surovin in živil za 
prehrano ljudi. 

(2) Če pristojna veterinarska služba na podlagi pregleda in 
drugih preiskav ugotovi, da je živilo higiensko ustrezno za 
prehrano ljudi, tako živilo na predpisan način označi in dovoli 
promet za javno potrošnjo oziroma obdelavo ali predelavo. 

(3) Če pristojna veterinarska služba na podlagi pregleda in 
drugih preiskav ugotovi, da surovina ali živilo ni higiensko 
ustrezno za prehrano ljudi, ga mora na predpisan način ozna- 
čiti, prepovedati promet in odrediti uničenje ali predelavo 
v druge namene, razen za prehrano ljudi. 

(4) Živilo iz 34. do 36. člena tega zakona, ki je oddano v pro- 
met za javno potrošnjo, ne da bi bilo veterinarskosanitarno 
pregledano in na predpisani način označeno, ni higiensko 
ustrezno za prehrano ljudi. 

(5) Imetnik klavnih živali, surovin in živil ima pravico zahtevati 
ponoven pregled, razen ob ugotovitvi patogenih mikroorga- 
nizmov. Ponoven pregled opravi komisija, ki jo imenuje veteri- 
narska uprava. Zahtevo je treba vložiti takoj pri pooblaščeni 
veterinarski organizaciji, ki je opravila pregled. Ta mora brez 
odlašanja še isti dan obvestiti komisijo in ji predložiti celotno 
dokumentacijo o opravljenem pregledu. 

(6) Izid ponovnega pregleda je dokončen. 

(7) Stroške ponovnega pregleda krije pooblaščena veterinar- 
ska organizacija, katere delavec je opravil veterinarskosani- 
tarni pregled ali odvzel vzorce, če je rezultat v korist stranke. 
V nasprotnem primeru stroške krije stranka. 

37. člen 
(veterinarska napotnica) 

(1) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko napot- 
nico za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja v klavnico, in 
za v sili zaklane živali. Dokončen veterinarskosanitarni pre- 
gled takih živali in presoja mesa v sili zaklane živali se opravita 
v klavnici. Če je meso namenjeno za lastno domačo porabo, 
še dokončen pregled opravi na kraju klanja. 

(2) Najbližja klavnica mora zagotoviti zakol bolnih oziroma 
poškodovanih živali. Pred prevozom živali v klavnico morajo 
biti opravljeni vsi veterinarskosanitarni ukrepi. 

(3) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko napot- 
nico tudi za živali iz hlevov z nepreverjenimi ali sumljivimi 
epizootiološkimi razmerami, ki jih odpravlja v klavnico. 

38. člen 
(dovol|enje za promet z mlekom) 

(1) Imetnik živali mora prijaviti proizvodnjo mleka in mlečnih 
izdelkov, namenjenih za javno potrošnjo, območnemu jav- 
nemu veterinarskemu zavodu. 

(2) Pristojni območni veterinarski zavod izda imetniku živali 
mleka dovoljenje za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za 
javno potrošnjo, če so izpolnjeni predpisani pogoji. 

(3) Če pristojni območni javni veterinarski zavod pri rednih 
letnih pregledih ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani pogoji, 
z odločbo odvzame dovoljenje ter prepove promet z mlekom. 

(4) Organizator odkupa mleka in mlečnih izdelkov za javno 
potrošnjo sme odkupovati mleko in mlečne izdelke samo od 
imetnikov živali, ki imajo dovoljenje iz drugega odstavka tega 
člena. 

39. člen 
(ostanki škodljivih snovi v surovinah, živilih in krme) 

(1) Veterinarski delavci, imetniki živali, podjetja, zadruge, 
samostojni obrtniki in druge fizične osebe morajo prepreče- 
vati škodljive posledice zaradi škodljivih snovi v surovinah, 
živilih in krmilih ter opravljati predpisane preventivne ukrepe. 

(2) Javni veterinarski zavodi morajo sistematično pregledovati 
surovine, živila in krmo na vsebnost ostankov s farmakolo- 
škimi ali hormonalnimi učinki in drugih škodljivih snovi. 

40. člen 
(ravnanje z odstreljeno divjadjo) 

(1) Lovska organizacija mora imeti predpisano napotnico za 
divjačino, ki je namenjena za javno potrošnjo in se odpremlja 
iz lovišča v hladilnico ali zbiralnico. 

(2) Napotnico iz prejšnjega odstavka izda preglednik divja- 
čine, ki ga za to pooblasti območni javni veterinarski zavod in 
mora imeti izpit za preglednika divjačine. 

(3) Lovska organizacija in organizator zbiranja divjačine 
morata opravljati predpisane preventivne ukrepe za zagotav- 
ljanje neoporečnega prevoza, preglede in zbiranje divjačine. 

(4) Območni veterinarski zavod strokovno nadzira delo pre- 
glednikov divjačine, organizira strokovno izpopolnjevanje ter 
preizkus strokovne usposobljenosti preglednikov. 

(5) Preglednik divjačine mora vsakih pet let na predpisan 
način dokazati strokovno usposobljenost za nadaljnje delo na 
tem področju. 

41. člen 
(zagotavl|an|e higienske ustreznosti krme) 

(1) Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za proizvodnjo 
ali prometom s krmo, morajo zagotavljati zdravstveno ustrez- 
nost krme v vseh fazah proizvodnje ali prometa s krmo. 

(2) Prepovedan je promet z zdravstveno neustrezno krmo. 

(3) Krma je zdravstveno neustrezna, kadar: 

- vsebuje patogene mikroorganizme ali parazite, ki lahko 
škodljivo vplivajo na zdravje živali, ali če vsebuje nedovoljeno 
število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov ter njiho- 
vih proizvodov (eksotoksinov in endotoksinov); 
- vsebuje hormone, sedative ali tireostatike ali nedovoljene 
količine antibiotikov, ki se dodajajo v stimulativne namene; 
- vsebuje več ostankov fitofarmacevtskih sredstev, soli 
anorganskih snovi, radioaktivnih snovi ter drugih za zdravje 
škodljivih snovi, kot je dovoljeno; 
- je organoleptično spremenjena, če vsebuje preveliko koli- 
čino razkrojkov ali če zaradi neustrezne sestave škodljivo 
vpliva na proizvodnjo ilvil, reprodukcijo ali zdravstveno sta- 
nje živali; 
- je potekel rok uporabe, naveden v deklaraciji. 

(4) Krma iz zadnje alinee tretjega odstavka tega člena se sme 
z dovoljenjem pristojnega veterinarskega inšpektorja upora- 
biti za tisti namen, ki ga po predhodni laboratorijski preiskavi 
vzorcev določi pooblaščeni javni veterinarski zavod, če ugo- 
tovi, da je krma zdravstveno ustrezna. 

42. člen 
(nadzor krme in izdaja spričeval) 

(1) Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za proizvodnjo 
in predelavo krme za promet, morajo pred oddajo krme v pro- 
met v lastnem laboratoriju ali laboratoriju, ki je pooblaščen za 
preiskave, zagotoviti laboratorijske preiskave krme. 

(2) Pooblaščeni laboratorij iz prejšnjega odstavka tega člena 
ugotavlja, ali krma izpolnjuje predpisane pogoje glede zdrav- 
stvene ustreznosti ter izdaja spričevalo o zdravstveni ustrez- 
nosti. 

, 43. člen 
(veterinarskosanitarni nadzor krme) 

(1) Pod veterinarskosanitarnim nadzorom veterinarske 
inšpekcije so krma in objekti, v katerih se proizvaja ali skla- 
dišči krma. 
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(2) Laboratorijske preiskave vzorcev krme za veterinarsko 
inšpekcijo zaradi nadzora zdravstvene ustreznosti opravljajo 
pooblaščeni laboratoriji. 

(3) Izid analize vzorcev krmil, surovin in dodatkov, ki so 
namenjeni za njihovo proizvodnjo, se lahko v osmih dneh 
izpodbija z zahtevo, da se ponovno analizirajo vzorci v labora- 
toriju, pooblaščenem za ponovne analize, razen ob ugotovitvi 
patogenih mikroorganizmov v krmi. 

(4) Če se izid ponovne analize ne ujema z izidom analize, je 
odločilen izid ponovne analize vzorcev. Izid ponovne analize 
je dokončen. 

(5) Stroške ponovne analize krije veterinarska inšpekcija, če 
je rezultat v korist stranke, v nasprotnem primeru krije stroške 
stranka. 

44. člen 
(veterinarsko sanitarni red v objektih In pri opremi 

- poprejšnje soglas|e) 

(1) Objekti, naprave in oprema za rejo živali, za klanje živali, za 
obdelavo, predelavo, proizvodnjo, zbiranje, skladiščenje ter 
promet s surovinami in živili, objekti in opremo za zbiranje in 
neškodljivo odstranjevanje trupel in konfiskatov ter kafilerije, 
obore za divje živali, prostori in oprema za proizvodnjo in 
skladiščenje živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter 
valilnice, prostori in oprema za pripravo krme, objekti ter 
oprema za promet z živalmi (sejmišča, razstavišča idr.),objekti 
za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, za dezinfekcijo 
vozil, objekti veterinarskih organizacij, objekti in oprema za 
proizvodnjo, promet in nadzor veterinarskih zdravil ter pro- 
stori in oprema za zbiranje in topljenje voščin ter za izdelavo 
satnic morajo biti urejeni tako, da ne pomenijo nevarnosti za 
zdravje živali, da se preprečujeta vnašanje in raznašanje 
bolezni, da sta zagotovljeni zdravstveno neoporečna proiz- 
vodnja in promet in da se preprečuje obremenjevanje okolja. 

(2) K rešitvam v osnutku prostorskih izvedbenih aktov, k loka- 
cijski dokumentaciji ter h gradbenemu in uporabnemu dovo- 
ljenju za nove objekte ter za rekonstrukcijo obstoječih objek- 
tov iz prejšnjega odstavka je potrebno poprejšnje soglasje 
pristojne veterinarske inšpekcije. 

45. člen 
(pogoji za objekte, naprave in opremo) 

(1) Klanje živali in proizvodnja živil in surovin za javno potroš- 
njo na domačem trgu sta dovoljeni samo v objektih, za katere 
veterinarska uprava z odločbo ugotovi, da izpolnjujejo predpi- 
sane pogoje. Objektom, za katere je bila izdana odločba, 
veterinarska uprava določi kontrolno številko in vodi o njih 
register. 

(2) Izjemoma se smejo zunaj klavnice klati kopitarji in park- 
ljarji, katerih meso je namenjeno za javno potrošnjo, vendar 
samo takrat, kadar jih je treba zaklati v sili, tega pa ni mogoče 
storiti v klavnici. 

(3) Zakol živali iz prvega odstavka 34. člena tega zakona, 
katerih meso je namenjeno za lastno domačo porabo, je 
dovoljen na domu imetnika živali, če so izpolnjeni predpisani 
pogoji. 

(4) Klavnice, hladilnice in objekti za obdelavo, predelavo in 
skladiščenje živil iz prvega odstavka tega člena ter izdelava 
v njih morajo biti pod veterinarskosanitarnim nadzorom. 

46. člen 
(prepoved izvoza) 

Prepovedano je izvažati plemenske ribe in perutnino, valilna 
jajca, surovine in živila, ki niso bili vzrejeni oziroma proizve- 
deni v izvoznih objektih. 

47. člen 
(izvozni obrati) 

(1) Gojitev plemenskih rib in perutnine ter pridelava valilnih 
jajc, zakol živali, zbiranje ter izdelava surovin in živil in repro- 
dukcijskega materiala za izvoz (v nadaljnjem besedilu: izvozni 
objekt) so dovoljenj samo v objektu, za katerega minister na 
predlog strokovne komisije, ki jo imenuje, z odločbo ugotovi, 
da izpolnjuje predpisane pogoje in posebne pogoje za dolo- 
čene države. Z odločbo določi tudi izvozno kontrolno številko 
države, v katere smejo izvažati, in vpis v register izvoznih 
obratov. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za uvozne in 
tranzitne objekte ter za druge objekte, določene z medna- 
rodno pogodbo. 

(3) Veterinarska uprava vodi register uvoznih in izvoznih 
obratov. 

(4) Če veterinarska uprava ugotovi, da izvozni ali uvozni obrat 
ne izpolnjuje več pogojev ali če pomanjkljivosti, ki neugodno 
vplivajo na higieno proizvodnje, v določenem roku ne 
odpravi, minister, pristojen za veterinarstvo, razveljavi 
odločbo iz drugega odstavka tega člena in z odločbo ugotovi, 
da je prenehala pravica do uporabe izvozne kontrolne številke 
za določene države ali za vse države ter odloči, da se opravi 
izbris iz registra izvoznih oziroma uvoznih obratov. O tem se 
obvesti tudi država uvoznica oziroma pristojna komisija 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in mejna veteri- 
narska inšpekcija. 

(5) Pristojni organi veterinarske inšpekcije drugih držav, ki 
občasno nadzirajo izvozne obrate na območju Republike Slo- 
venije, morajo prijaviti nadzor predstojniku veterinarske 
uprave. Ta mora o tem obvestiti predstojnika izvoznega 
obrata, določiti veterinarskega inšpektorja, ki bo sodeloval pri 
pregledu obrata in izdelati program nadzora. ■ 

48. člen 
(obrati v drugih državah) 

(1) Uvoz plemenskih rib in perutnine, valilnih jajc, surovin in 
živil je dovoljen samo iz obratov, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje in so registrirani pri EU ter so pod nadzorstvom 
pristojnih veterinarskih organov EU. 

(2) Veterinarska uprava lahko dovoli uvoz plemenskih rib ter 
perutnine, valilnih jajc, surovin in živil tudi iz obratov, ki niso 
registrirani pri EU, če ugotovi, da so predpisi, standardi, 
izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica, vsaj ena- 
kovredni predpisom Republike Slovenije in da je zagotovljeno 
vsaj enako varstvo potrošnikov. Stroški pregleda bremenijo 
predvidenega uvoznika. 

4. PREVENTIVA PRI RAZMNOŽEVANJU ŽIVALI 

49. člen 
(sistematično nadzorstvo) 

(1) Osemenjevalna središča, vzrejališča plemenjakov, plemen 
ske živali, črede, reje in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice 
plemenišča in vzrejališča matic ne smejo biti okuženi z dolo 
čenimi kužnimi boleznimi. 

(2) Pod rednim veterinarskosanitarnim nadzorom so pridobi 
vanje in uskladiščenje živalskega semena, jajčnih celic i' 
zarodkov ter način njihove uporabe. 

(3) Osemenjevalna središča in vzrejališča plemenjakov i' 
veterinarske organizacije morajo sistematično nadzorovat 
zdravje in sposobnost za razmnoževanje plemenjakov te 
pridobivanje, proizvodnjo, skladiščenje in promet z živalski« 
semenom, jajčnimi celicami in zarodki ob upoštevanju pred 
pisov o zdravstveni ustreznosti živalskega semena, jajčni' 
celic in zarodkov ter najnujnejših meril za oploditveno spe 
sobnost. 
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50. člen 
(prepovedi pridobivanja, prometa in uporabe) 

(1) Prepovedano je pridobivanje semena piemenjakov, jajčnih 
celic in živalskih zarodkov plemenic, za katere se sumi, da so 
okužene ali so zbolele za boleznijo, ki se lahko prenaša 
z živalskim semenom, jajčnimi celicami ali zarodki na isto 
vrsto živali. 

(2) Prepovedani so proizvodnja, promet in uporaba žival- 
skega semena, jajčnih celic in zarodkov, ki vsebujejo večje 
število bakterij, patogene bakterije ali povzročitelje kužnih 
bolezni po tem zakonu ter po svojih biokemičnih, biofizikalnih 
in morfoloških lastnostih ne ustrezajo najnujnejšim pogojem 
za oploditveno sposobnost ali so na drug način nevarni za 
zdravje in razmnoževanje živali. 

51. člen 
(nadzor osemenjevalnih središč In osemenjevalcev) 

(1) Osemenjevalna središča in veterinarske organizacije 
morajo zagotoviti predpisani obseg laboratorijskih preiskav 
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter o tem voditi 
evidenco. 

(2) Veterinarska inšpekcija mora sistematično spremljati 
zdravstveno stanje in sposobnost za oplojevanje piemenja- 
kov, objekte osemenjevalnih središč in vzrejališč, pridobiva- 
nje, skladiščenje, promet in uporabo živalskega semena, 
jajčnih celic in zarodkov ter skupaj z javnim veterinarskim 
zavodom plodnost plemenic, delo veterinarskih organizacij 
v zvezi s plodnostjo in preprečevanjem jalovosti ter delo 
oseb, ki niso veterinarski strokovni delavci in lahko v skladu 
s predpisi opravljajo osemenjevanje. 

52. člen 
(nadzor nad parjenjem in pripustom) 

Veterinarske organizacije sistematično nadzorujejo zdravje in 
sposobnost za razmnoževanje piemenjakov v parjenju in pri- 
pustu, nadzirajo evidenco pripustov in prijavljajo območnemu 
veterinarskemu zavodu vsak sum spolne ali druge kužne 
bolezni ter konstitucijskih napak v zvezi z zdravjem živali. 

53. člen 
(obveščanje) 

(1) O vsaki ugotovitvi bolezni plemenjaka s trajnimi motnjami 
za razmnoževanje ali ugotovitvi zdravstvene neustreznosti 
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov mora veterinar- 
ska organizacija oziroma veterinarska inšpekcija obvestiti 
veterinarsko upravo, ta pa republiški upravni organ, pristojen 
za živinorejo, s predlogom za začasno ali trajno izločitev 
plemenjaka. 

(2) Veterinarske organizacije in rejci, ki lahko v skladu s pred- 
pisi opravljajo osemenjevanje, morajo o rezultatih plodnosti 
na svojem območju obveščati območni veterinarski zavod. 
Območni veterinarski zavod mora o tem obvestiti pristojno 
živinorejsko službo. 

5. VARSTVO OKOLJA 

54. člen 
(pravice in dolžnosti) 

(1) Pravne in fizične osebe morajo preprečevati obremenjeva- 
nje okolja in zdravju škodljive posledice, ki nastanejo pri 
vzreji, proizvodnji, uporabi in prometu živali, surovin in živil, 
krme in odpadkov. 

(2) 2 odpadki in odplakami je treba ravnati tako, da ni ogro- 
ženo, prizadeto ali moteno zdravje živali. 

(3) Preventivni ukrepi za varstvo okolja, ki jih opravljajo veteri- 
narske inšpekcije in veterinarske organizacije z vidika zdrav- 
stvenega varstva živali, so: 

- preprečevanje neustreznega skladiščenja živalskih odpad- 
kov in iztrebkov; 
- določanje postopka higienizacije iztrebkov in odplak; 
- zmanjšanje nevarnosti infekcije z določanjem ustreznih 
higienskih razmer v hlevih in okolju (higienske razmere, 
mikroklima, omejitev amoniaka, odstranjevanje odpadkov in 
iztrebkov, čiščenje in dezinfekcija); 
- preprečevanje emisij iz živinorejskih objektov, zbiralnic 
odpadkov in kafilerij; 
- ugotavljanje higienske ustreznosti izdelkov iz gnoja, prede- 
lanega gnoja in komposta; 
- preprečevanje onesnaževanja podtalnice s povzročitelji 
kužnih in parazitarnih bolezni. 

55. člen 
(ravnanje z živalskimi trupli in odpadki) 

(1) Imetnik živali mora na predpisani način prijaviti pooblaš- 
čeni veterinarski organizaciji pogin živali. Truplo poginule 
živali mora predati pooblaščeni veterinarski organizaciji. Voz- 
nik, ki povzroči pogin živali, upravljalci in vzdrževalci javnih 
cest in policija morajo na predpisani način prijaviti najbližji 
veterinarski organizaciji živalska trupla na javnih krajih. 

(2) Veterinarska organizacija mora na predpisan način zago- 
toviti prevoz živalskega trupla s kraja pogina do objekta za 
obdukcijo. Zagotoviti mora predpisan način zbiranja odpad- 
kov in predpisani veterinarskosanitarni red v tem objektu. 

(3) Ob sumu, da je žival poginila za kužno boleznijo, in ob 
sistematičnem ugotavljanju vzroka pogina je treba za pogi- 
nulo žival ugotoviti vzrok pogina. 

(4) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pri kateri 
nastajajo odpadki, morajo na predpisan način zagotoviti 
odvoz odpadkov v najbližjo zbiralnico ali v obrat za predelavo 
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: kafilerija). 

(5) V kafilerijah in v objektih za obdukcijo mora biti zagotov- 
ljen predpisani veterinarskosanitarni red in organizirana 
stalna služba za ugotavljanje vzroka pogina. Ta služba oprav- 
lja tudi druge obvezne posebne preventivne ukrepe za prepre- 
čevanje in zatiranje kužnih bolezni v teh objektih. 

(6) Veterinarskohigienska služba mora zagotoviti: sprejema- 
nje prijav pogina živali, predpisani prevoz živalskih trupel in 
drugih odpadkov, pomoč pri obdukciji, higiensko vzdrževanje 
in dezinfekcijo kraja pogina, objektov za obdukcijo, vozil in 
opreme ter opravljati vsa dela v postopku z neregistriranimi 
psi. 

56. člen 
(reclklaža odpadkov) 

(1) Kafilerija mora na določenem območju zagotoviti reden 
odvoz trupel in konfiskatov iz zbirališč ter iz velikega živino- 
rejskega obrata oziroma kraja prometne ali druge nezgode 
(npr. ob množičnem poginu živali) do kafilerije. S temi 
odpadki mora ravnati na predpisan način. 

(2) Fizične in pravne osebe in druge osebe, pri katerih nasta- 
jajo odpadki, morajo predati odpadke kafileriji, ki je določena, 
da mora zagotoviti reden odvoz odpadkov. 

(3) Ne glede na določbe 54. do 55. člena tega zakona, se lahko 
v predpisanih in izjemnih primerih živalska trupla zakopljejo 
ali upepelijo na grobišču, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 
Veterinarskohigienska služba upravlja grobišče in skrbi za 
veterinarskosanitarni red na grobišču. 

57. člen 
(ravnanje s kožami) 

(1) Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z odkupom ali 
predelavo kož, morajo surove kože kopitarjev in parkljarjev, 
zaklanih brez veterinarskosanitarnega pregleda, ali surove 
kože poginulih kopitarjev in parkljarjev, za katere pristojni 
veterinarski organ ni ugotovil vzroka pogina, uskladiščiti 
v posebnih prostorih. 
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(2) Goveje, ovčje in kozje kože iz prvega odstavka tega člena, 
razen telečjih, jagnječjih in jarčjih kož, ne smejo v promet, 
preden ni opravljen preskus na vranični prisad. 

(3) Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena 
morajo voditi evidenco o izvoru odkupljenih kož. 

(4) Prostori, v katere se spravljajo ali v katere se skladiščijo 
surove kože, morajo izpolnjevati predpisane pogoje. 

(5) Nestrojene odpadke kož, ki niso kemično obdelani in jih 
usnjarne ne morejo predelati, morajo usnjarski obrati odva- 
žati v kafilerijo. 

IV. NAJMANJŠI OBSEG ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
ŽIVALI 

58. člen 
(najmanjši obseg varstva živali) 

Republika Slovenija mora zagotoviti tale najmanjši obvezni 
obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi: 

1. sistematično ugotavljanje kužnih bolezni (diagnostične 
terenske in laboratorijske ter patoanatomske preiskave) in 
vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi ministrstvo, pri- 
stojno za veterinarstvo; 
2. diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter pato- 
anatomsko diagnostiko zaradi suma kužnih bolezni iz tega 
zakona; 
3. preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesre- 
čah in če se pojavijo posebno nevarne kužne bolezni v sosed- 
njih državah ali v Sloveniji in laboratorijske preiskave za 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti 
kužno bolezen ali vzrok pogina, ki jih odredi veterinarska 
uprava; 
4. proučevanje epizootioloških razmer, razvijanje in uvajanje 
novih laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzorstvo ter 
posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, novih 
predpisov, postopkov oziroma metod strokovnega dela; 
5. obvezne veterinarskosanitarne preglede iz tega zakona; 
6. obrazec zdravstvenih spričeval iz tega zakona; 
7. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za pre- 
prečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni; 
8. organizirano veterinarsko vzgojo imetnikov živali; 
9. nepretrgano veterinarsko dejavnost za terensko in labora- 
torijsko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj 
ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina; 
10. neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel; 
11. strokovno izpopolnjevanje veterinarskih strokovnih de- 
lavcev; 
12. odškodnina za živali, predmete in surovine. 

59. člen 
(odškodnina) 

(1) Republika Slovenija mora zagotoviti imetniku živali 
odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane ter za pred- 
mete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni 
pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje kužnih bo- 
lezni; • 
1. če je takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni; 
2. če so bili opravljeni v določenih časovnih obdobjih obvezna 

preventivna cepljenja ter diagnostične in druge preiskave 
živali; 
3. če je uresničil tudi druge predpisane in odrejene ukrepe za 
preprečevanje in zatiranje bolezni. 

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se je 
bolezen pojavila pri uvozu živali ali med karanteno uvoženih 
živali. 

60. člen 
(postopek za izplačilo odškodnine) 

(1) Odškodnina iz prvega odstavka 59. člena tega zakona se 
določi po tržni vrednosti živali, surovine oziroma predmeta. 

Če je ubita oziroma v sili zaklana žival ali uničeni oziroma 
poškodovani predmet oziroma surovina v celoti ali deloma še 
uporabna, se odškodnina zmanjša za vrednost še uporabnega 
deleža. 

(2) Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zahtevo 
imetnika živali. Imetnik mora zahtevku priložiti določeno 
dokumentacijo. V postopku za uveljavljanje odškodnine se ne 
plača taksa. 

(3) O tem, ali se izplača odškodnina, in o višini odškodnine 
imetniku živali, surovin ali predmetov odloči z odločbo veteri- 
narski inšpektor. 

(4) Zoper odločbo veterinarskega inšpektorja o višini odškod- 
nine ni dovoljena pritožba niti ni dovoljen upravni spor. Imet- 
nik živali lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe iz prejš- 
njega odstavka predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri 
odškodnino. Isto lahko stori, če veterinarski inšpektor 
odločbe ne izda ali je stranki ne vroči v šestdesetih dneh od 
vložitve zahteve za izplačilo odškodnine. 

(5) Pristojno sodišče odmeri odškodnino v nepravdnem po- 
stopku. 

V. PRISTOJBINE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 
61. člen 

(pristojbine) 

(1) Sredstva pristojbin po tem zakonu so prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za plačevanje, 
pobiranje, odvajanje, izterjavo, zastaranje in nadzor pristojbin 
smiselno uporabljajo določbe predpisov o upravnih taksah. 

62. člen 
(stroški za opravljene veterinarske storitve) 

Imetnik živali, surovin, živil in odpadkov, uvoznik, izvoznik 
oziroma špediter je dolžan plačati ceno vseh drugih storitev 
za izvajanje ukrepov, ki so naloženi s tem zakonom (dezinfek- 
cije, stroški prepovedi ali omejitve prometa, stroške zaradi 
ukrepov pri prevozu, uvozu, izvozu in tranzitu, stroške karan- 
tene in stroške zaradi ukrepov v karanteni in druge stroške), 
razen stroškov iz 58. in 59. člena tega zakona. 

VI. VETERINARSKA SLUŽBA 

63. člen 
(delitev veterinarske službe) 

(1) Veterinarska služba se opravlja na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni. 

(2) Veterinarska služba na primarni ravni obsega osnovno 
veterinarsko dejavnost in osnovno preskrbo z zdravili. 

(3) Veterinarska služba na sekundarni ravni obsega speciali' 
stično veterinarsko dejavnost, preskrbo veterinarskih organi 
zacij z zdravili in veterinarsko dejavnost za osemenjevalni 
središča. 

(4) Veterinarska služba na terciarni ravni obsega vrhunski 
najzahtevnejšo specialistično veterinarsko dejavnost. 

(5) Veterinarska služba izdaja strokovna navodila, s katerim 
izreka ukrepe v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi n< 
njegovi podlagi, ter o tem obvešča pristojno veterinarski 
inšpekcijo. 

1. VSEBINA IN ORGANIZACIJSKE OBLIKE VETERINARSKE 
SLUŽBE 
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VETERINARSKA SLUŽBA NA PRIMARNI RAVNI 

64. člen 
(obseg primarne veterinarske službe) 

Primarna veterinarska služba obsega tele storitve: 

1. spremljanje zdravstvenega stanja živali, izdajanje zdrav- 
stvenih spričeval ter vodenje registra in označevanja živali; 
2. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje 
in zatiranje živalskih kužnih in parazitarnih bolezni; 
3. preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje nekužnih,internih 
in alimentarnih bolezni živali ter poškodb in kirurške posege 
na živalih; 
4. skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposob- 
nost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in 
odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje; 
5. zdravstvene preglede živali; 
6. osnovno terensko in laboratorijsko diagnostiko za odkriva- 
nje kužnih bolezni živali; 
7. veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali v notranjem 
prometu, v sili in ne v sili zaklanih živali, če je meso name- 
njeno za lastno domačo porabo, ter drugih živil, če so name- 
njena za domačo uporabo, in izdajanje potrdil o zdravstve- 
nem stanju pošiljke; 
8. preskrbo z zdravili za lastno dejavnost; 
9. svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali, pre- 
hrane in reje živali; 
10. veterinarsko vzgojo in izobraževanje imetnikov živali 
v zvezi z izvajanjem osnovne veterinarske dejavnosti iz tretje 
točke; 
11. proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali in 
higiene v drugih objektih in napravah, preventivna dezinfek- 
cija, dezinsekcija in deratizacija; 
12. zbiranje in prevoz živalskih trupel in drugih odpadkov do 
zbiralnice; 
13. nujno veterinarsko pomoč; 
14. bolnišnično zdravljenje živali; 
15. izdajanje zdravil in sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo 
in deratizacijo imetnikom živali in svetovanje. 

65. člen 
(izvajanje primarne veterinarske službe) 

(1) Primarno veterinarsko službo iz 1. do 13. točke 64. člena 
tega zakona opravljajo veterinarske ambulante. 

(2) Primarno veterinarsko službo iz 14. točke 64. člena tega 
zakona opravljajo veterinarske bolnice, ki lahko opravljajo 
tudi druge veterinarske storitve iz 64. člena. 

(3) Primarno preskrbo iz 15. točke 64. člena tega zakona 
opravljajo veterinarske lekarniške postaje, lekarne in lekarni- 
ške podružnice. 

VETERINARSKA SLUŽBA NA SEKUNDARNI RAVNI 

66. člen 
(obseg sekundarne veterinarske službe) 

Sekundarna veterinarska služba obsega tele storitve: 1. 
spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja, zdrav- 
stvenega stanja živali, fiziologije in patologije, reprodukcije 
ter oplojevanja živali, ekologije, higiene ter zdravstvene 
ustreznosti surovin in živil, živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov ter vode za napajanje živali In krme ter vodenje 
registra živali in objektov; 
2. sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanja, zati- 
ranja in izkoreninjenja živalskih kužnih in parazitarnih bolezni 
ter sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in 
priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in plemenišč 
čebeljih matic; 
3. pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejema- 
nje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali ter posredno reše- 
vanje vprašanj varstva zdravja prebivalstva, živinorejske proiz- 
vodnje in tehnologije, svetovanje, spremljanje zdravstvenega 
stanja ter zdravljenje čebel in rib; 

4. veterinarskosanitarne preglede živali, surovin in živil, ki so 
namenjeni za javno potrošnjo, živalskega semena, jajčnih 
celic in zarodkov, krme, vode za napajanje živali in odpadkov 
v proizvodnji in prometu, za zagotavljanje higienske neopo- 
rečnosti, veterinarskosanitarne preglede uvoznih in izvoznih 
pošiljk, izdajanje potrdil o zdravstvenem stanju pošiljke in 
dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki; 
5. patomorfološko diagnostiko, veterinarskohigiensko službo 
indezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo v primeru pojave 
kužne bolezni; 
6. laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, 
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za napaja- 
nje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in 
odplak zaradi diagnostike živalskih kužnih in parazitarnih 
bolezni oziroma zagotavljanja higienske in zdravstvene 
ustreznosti; < 
7. zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje 
veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah 
ter v izrednem stanju; usposabljanje enot za prvo veterinarsko 
pomoč civilne zaščite; 
8. organiziranje in vodenje veterinarskega razsvetljevanja 
imetnikov živali in prebivalstva, strokovno izobraževalno in 
publicistično delo na področju veterinarske dejavnosti, orga- 
niziranje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih bo- 
leznih; 
9. nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne veterinarske 
dejavnosti iz 64. člena tega zakona s poglobljeno diagnostiko, 
zdravljenjem bolezni in veterinarsko nego živali; 
10. specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in 
druge diagnostične preiskave v skladu s strokovno usmeri- 
tvijo; 
11. preskrbo z zdravili za lastno dejavnost; 
12. raziskave na področju sekundarne veterinarske dejav- 
nosti; 
13. zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjevalnem sre- 
dišču, sistematično spremljanje zdravja plemenjakov in nji- 
hove zdravstvene sposobnosti za osemenjevanje, pridobiva- 
nje, priprava, preverjanje zdravstvene ustreznosti, skladišče- 
nje in odprema živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov; 
14. zagotavljanje preskrbe veterinarskih organizacij z zdravi- 
li,in sredstvi za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo; 
15. preprečevanje onesnaževanja okolja s povzročitelji in pre- 
našalci živalskih kužnih bolezni (dezinfekcija, dezinsekcija, 
deratizacija itd.). 

67. člen 
(Izvajanje sekundarne veterinarske službe) 

(1) Sekundarno veterinarsko službo iz 1. do 8. točke 66. člena 
tega zakona opravljajo območni javni veterinarski zavodi. 

(2) Sekundarno veterinarsko službo iz 9. do 12. in 15. točke 
66. člena tega zakona opravljajo veterinarske klinike. 

(3) Veterinarsko službo v osemenjevalnih središčih iz 11. in 
13. točke 66. člena tega zakona opravljajo veterinarske 
postaje v osemenjevalnih središčih. 

(4) Preskrbo iz 14. točke 66. člena tega zakona opravljajo 
veledrogerije. 

VETERINARSKA SLUŽBA NA TERCIARNI RAVNI 

68. člen 
(obseg terciarne veterinarske službe) 

Veterinarska služba na terciarni ravni obsega opravljanje 
tehle najzahtevnejših specialističnih storitev: 
1. opravljanje nalog iz 1. do 3. točke ter 7. in 8. točke 66. člena 
tega zakona za območje države v sodelovanju z območnimi 
zavodi; 
2. sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanja in 
zatiranja posebno nevarnih živalskih kužnih boleznih; 
3. opravljanje vrhunskih preiskav iz 5. in 6. točke 66. člena 
tega zakona; 
4. preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem 
primerjalnih testov, usklajevanje metodoloških postopkov, 
sodelovanje pri izdelavi sistema intra- in interlaboratorij- 
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skega nadzora ter izvajanje nadzora imunosti; 
5. razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diag- 
nostiko živalskih kužnih bolezni in za analitiko ostankov kon- 
taminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge prei- 
skave surovin, živil in krme; 
6. spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti posa- 
meznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, 
za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni; 
7. poseben nadzor zdravil; 
8. uvajanje, razvijanje in vzpostavljanje informacijskega 
sistema v veterinarstvu RS; 
9. preskrbo z zdravili za lastno dejavnost; 
10. razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod 
za diagnostiko in zdravljenje kužnih bolezni, ki ne ogrožajo 
države, organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, 
bolezenskih stanj in poškodb živali; 
11. razvijanje in uvajanje novih postopkov pri osemenjevanju 
in presajanju zarodkov ter laboratorijskega dela z jajčnimi 
celicami; 
12. raziskave in uvajanje novih zdravil; 
13. laboratorijsko in klinično preizkušanje ter interni nadzor 
zdravil; 
14. ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnoj- 
nice; 
15. posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, 
novih postopkov in metod strokovnega dela in strokovno 
pomoč pri primarni in sekundarni veterinarski dejavnosti; 
16. izobraževalno in strokovno publicistično delo v veterinar- 
ski dejavnosti; 
17. preizkušanje opreme, preverjanje tehnologij v živinorejski 
proizvodnji v smislu ugodnega počutja živali in zadovoljeva- 
nja potreb živali; 
18. raziskave s področja varovanja okolja, higiene zraka, 
odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in živilskih obratov 
ter kafilerij; 
19. etološke raziskave v zdravstvenem varstvu živali. 

69. člen 
(opravljanje terciarne veterinarske službe) 

(1) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko službo iz1. do 9. 

točke 68. člena tega zakona opravlja Veterinarski inštitut 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: veterinarski Inštitut). 
Naloge Veterinarskega Inštituta opravlja Veterinarska 
fakulteta Univerze v Ljubljani. 

(2) Veterinarski inštitut opravlja tudi diagnostiko in preiskave 
iz 5. in 6. točke 66. člena tega zakona, če ta dejavnost ni 
organizirana v območnem javnem zavodu. 

(3) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko dejavnost iz 9. 
do 19. točke 68. člena tega zakona opravljajo posebni veteri- 
narski inštituti. 

70. člen 
(zagotavljanje pedagoške dejavnosti) 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani opravlja tudi 
dejavnosti iz 64. in 66. člena tega zakona za pedagoški proces 
v soglasju z izvajalcem teh dejavnosti. 

2. VETERINARSKA JAVNA SLUŽBA 

71. člen 
(dejavnosti javne veterinarske službe) 

(1) Veterinarske storitve iz 1., 2., 4., 6., 7., 12. in 15. točke 64. 
člena, 1. do 8. točke in 12. do 14. točke 66. člena in 1. do 8. 
točke ter 11. do 13. točke 68. člena tega zakona so dejavnosti 
javne veterinarske službe, ki se opravljajo v okviru mreže 
javne veterinarske službe. 

(2) Veterinarske storitve, ki se opravljajo izključno v okviru 
javnih veterinarskih zavodov, in se zanje koncesija ne more 
podeliti, so: 

- storitve iz 1. do 8. točke 66. člena tega zakona; 
- storitve iz 1. do 8. točke 68. člena tega zakona. 

(3) Druge veterinarske storitve javne veterinarske službe iz 
prvega odstavka tega člena opravljajo zasebne veterinarske 
organizacije na podlagi koncesije, ki jo izda veterinarska 
uprava. 

(4) Veterinarske storitve iz 64., 66. in 68. člena tega zakona, ki 
niso dejavnosti javne veterinarske službe, se opravljajo 
v okviru zasebne veterinarske dejavnosti na podlagi dovolje- 
nja, ki ga izda Veterinarska zbornica. 

(5) Veterinarske storitve iz 11. in 13. točke 66. člena tega 
zakona lahko na podlagi koncesije opravlja tudi veterinarska 
postaja druge pravne osebe, ki ima osemenjevalno središče. 

(6) V primerih ko je zaradi objektivnih okoliščin ogroženo 
izvajanje javne veterinarske službe, ker veterinarska organiza- 
cija ne more zagotoviti opravljanja veterinarskih storitev javne 
veterinarske službe, naloži veterinarska uprava drugi veteri- 
narski organizaciji, da zagotovi ustrezno opravljanje veteri- 
narskih storitev. V tem primeru se lahko dodeli koncesija tudi 
za veterinarske storitve iz drugega odstavka tega člena. 

72. člen 
(mreža javne veterinarske službe) 

(1) Mrežo javne veterinarske službe sestavljajo območni vete- 
rinarski zavodi, Veterinarski inštitut in zasebne veterinarske 
organizacije (zasebna veterinarska dejavnost), ki opravljajo 
veterinarske storitve javne veterinarske službe na podlagi 
koncesije. 

(2) Pri postavitvi mreže javne veterinarske službe je treba 
upoštevati tale merila: 

- strategijo razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji in na 
posameznih območjih; 
- zdravstveno stanje živali in ogroženost območja, živali in 
prebivalstva; 
- obseg proizvodnje; 
- dostopnost do posameznih rej, število živali, gostoto nase- 
ljenosti in intenzivnosti živinorejske proizvodnje; 
- naloge posameznih dejavnosti; 
- največjo oddaljenost rejcev od veterinarske organizacij« 
in 
- območje posamezne veterinarske organizacije. 

3. OPRAVLJANJE VETERINARSKE DEJAVNOSTI 

73. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti) 

(1) Za varno in strokovno opravljanje veterinarske dejavnost' 
morajo javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarski 
dejavnost izpolnjevati predpisane organizacijske, kadrovske 
prostorske in higienskotehnične pogoje ter pogoje glede 
opreme. 

(2) Šteje se, da ima domača pravna ali fizična oseba, k 
opravlja zasebno veterinarsko dejavnost, zagotovljen* 
ustrezne prostore in opremo tudi, če sklene pogodbf 
o najemu oziroma uporabi le-teh z drugo pravno ali fizične 
osebo. 

74. člen 
(verifikacija) 

(1) Verifikacijo in preverjanje izpolnjevanja predpisanih pog# 
jev javnih veterinarskih zavodov opravlja veterinarska upravi 
Veterinarski javni zavod sme začeti opravljati veterinarski 
dejavnost, ko veterinarska uprava z odločbo ugotovi, da izpot 
njuje predpisane pogoje in da se dovoli opravljanje določen' 
dejavnosti. 

(2) Verifikacijo in preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogo 
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jev zasebne veterinarske dejavnosti opravlja veterinarska 
zbornica. 

Zasebna veterinarska organizacija sme začeti opravljati vete- 
rinarsko dejavnost, ko veterinarska zbornica z odločbo ugo- 
tovi, da izpolnjuje predpisane pogoje in da se dovoli opravlja- 
nje določene veterinarske dejavnosti. 

75. člen 
(evidence) 

Vse veterinarske organizacije vodijo veterinarsko dokumenta- 
cijo in druge evidence ter dostavljajo poročila v skladu 
s posebnimi predpisi. V ta namen se vključujejo v enoten 
informacijski sistem ministrstva. 

76. člen 
(neprekinjena veterinarska služba) 

(1) Kadar veterinarske službe iz strokovnih ali organizacijskih 
razlogov ni mogoče organizirati v rednem delovnem času, 
v izmenah ali kako drugače, ali ko je treba opravljati nujne 
veterinarske storitve, strokovni delavci zagotovijo nepreki- 
njeno veterinarsko službo z dežurstvom ali s stalno pripravlje- 
nostjo. 

(2) Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti strokovni 
delavec prisoten v veterinarski organizaciji, da lahko opravlja 
nujne veterinarske storitve. 

(3) Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora 
biti strokovni delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja 
nujnih veterinarskih storitev. 

(4) Dežurstvo in stalna pripravljenost se štejeta v delovni čas, 
potreben za opravljanje nujnih veterinarskih storitev. 

(5) Med stavko morajo veterinarski delavci zagotavljati nujno 
veterinarsko pomoč in oskrbo živali. 

(6) Veterinarski delavec ne sme odkloniti nujne veterinarske 
pomoči. 

(7) Ne glede na predpise o delovnih razmerjih lahko delavci 
v veterinarski službi opravijo 40 ur dela preko polnega delov- 
nega časa. 

4. ORGANIZACIJA VETERINARSKE SLUŽBE 

a) Javni veterinarski zavodi 

77. člen 
(javni zavod) 

(1) Javni veterinarski zavodi so območni zavodi in Veterinar- 
ski inštitut. 

(2) Območne zavode ustanovi Vlada Republike Slovenije. Akt 
o ustanovitvi zavoda mora določiti tudi območje dejavnosti 
zavoda. 

(3) Veterinarski inštitut vodi za sredstva, ki jih pridobi na 
podlagi tega zakona, poseben obračun. Veterinarska inšti- 
tut mora za opravljanje dejavnosti po tem zakonu izpolnje- 
vati predpisane pogoje in te dejavnosti opravljati v skladu 
s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

78. člen 
(upravljanje območnega zavoda) 

(1) Območni zavod upravlja svet zavoda. Sestavo in številčno 
razmerje predstavnikov v svetu določi ustanovitelj z aktom 
o ustanovitvi. 

(2) Direktorja območnega zavoda imenuje in razrešuje svet 
zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 

(3) Strokovni svet območnega zavoda sestavljajo strokovni 
vodja ter vodje posameznih strokovnih oddelkov in organiza- 
cijskih enot. 

79. člen 
(delavci in soupravljanje) 

Delavci območnega zavoda uresničujejo pravico do sodelo- 
vanja pri upravljanju zavoda kot posamezniki v skladu z zako- 
nom, kolektivno pa v skladu s kolektivno pogodbo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena uresničujejo veterinarski 
strokovni delavci pravico do soupravljanja tudi kot člani sveta 
območnega zavoda v skladu s zakonom, aktom o ustanovitvi 
in statutom zavoda. 

80. člen 
(pečat območnih zavodov) 

Pečat območnega zavoda je okrogle oblike. V sredini pečata 
je grb Republike Slovenije. V zgornjem delu kroga pečata je 
besedilo »Slovenija«, v spodnjem delu pa se navedeta ime in 
sedež območnega zavoda. 

b) Zasebna veterinarska dejavnost 

81. člen 
(ustanovitev zasebne veterinarske dejavnosti) 

(1V Domače pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 
82.člena tega zakona, lahko ustanovijo oziroma organizirajo 
tele organizacijske oblike zasebne veterinarske dejavnosti: 
veterinarsko ambulanto, veterinarsko bolnico, veterinarsko 
lekarniško postajo, veterinarsko kliniko, veterinarsko postajo 
v osemenjevalnem središču, veledrogerijo in veterinarski in- 
štitut. 

(2) Veterinarske organizacije iz prejšnjega odstavka so orga- 
nizirane kot družbe ali samostojni veterinarji po predpisih 
o gospodarskih družbah. 

82. člen 
(pogoji, verifikacija in register zasebne veterinarske 

dejavnosti) 

(1) Zasebno veterinarsko dejavnost lahko opravlja doktor 
veterinarske medicine (v nadaljnjem besedilu: veterinarski 
strokovni delavec), ki ni v delovnem razmerju, mu ni 
s pravno- močno odločbo prepovedano opravljanje veteri- 
narske službe oziroma poklica, če organizira veterinarsko 
organizacijo in izpolnjuje druge predpisane pogoje iz 73., 76., 
94. in 95. člena tega zakona. 

(2) Na podlagi opravljene verifikacije veterinarske organiza- 
cije zasebne veterinarske dejavnosti izda veterinarska zbor- 
nica dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti in ga 
vpiše v register. 

(3) Veterinarska zbornica vodi predpisan register zasebnih 
veterinarskih organizacij, ki vsebuje zlasti tele podatke: 

- organizacijsko obliko veterinarske dejavnosti in sedež, 
- osebne podatke veterinarskih strokovnih delavcev: ime in 
priimek, naslov, datum rojstva in izobrazba; 
- število zaposlenih delavcev z njihovimi osebnimi podatki: 
ime in priimek, naslov, datum rojstva in izobrazba: 
- vrsto in obseg dejavnosti, 
- datum vpisa v register in datum začetka opravljanja dejav- 
nosti ter datum morebitnih sprememb. 

(4) Veterinarska zbornica lahko prevzema za vodenje registra 
tudi druge podatke iz javnih evidenc, vezane na zasebne 
veterinarske organizacije. 

83. člen 
(Izbris Iz registra zasebne veterinarske dejavnosti) 

(1) Dovoljenje za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti 
preneha veljati: 

- z odjavo iz registra; 
- z odvzemom. 
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(2) Zasebna veterinarska organizacija se mora v osmih dneh 
po prenehanju opravljanja dejavnosti odjaviti iz registra in 
vrniti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. O odjavi iz registra 
izda veterinarska zbornica ugotovitveno odločbo. 

(3) Veterinarska zbornica odvzame dovoljenje in izbriše vete- 
rinarsko organizacijo iz registra, če ugotovi, da zasebna vete- 
rinarska organizacija ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu ali 
da opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom, če ne začne 
opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v register, če ji je 
s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati dejavnost. 

(4) Veterinarska zbornica lahko odvzame dovoljenje in jo 
izbriše iz registra: 
- če pristojno častno razsodišče Slovenske veterinarske 
zveze ali veterinarska zbornica ugotovi hujšo kršitev dobrih 
poslovnih običajev; 
- če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti. 

(5) Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča veterinarska uprava. 

5. KONCESIJE 

84. člen » 
(koncesija) 

(1) Na podlagi načrta zdravstvenega varstva živali veterinar- 
ska uprava z javnim razpisom razpiše koncesije za opravljanje 
javne veterinarske službe. Javnega razpisa ni v primerih, ki jih 
določa zakon. Oblika in postopek javnega razpisa se določita 
za vsak primer posebej. 

(2) Veterinarska uprava odloči o izbiri koncesionarja 
z odločbo v upravnem postopku. Zoper to odločbo ni pri- 
tožbe, možen pa je upravni spor. 

85. člen 
(koncesijska pogodba) 

(1) Na podlagi koncesijske odločbe veterinarska uprava 
sklene s koncesionarjem koncesijsko pogodbo v pisni obliki, 
v kateri se uredijo zlasti: 

- dejavnost javne veterinarske službe, ki jo opravlja koncesi- 
onar; 
- območje, na katerem mora opravljati dejavnost javne veteri- 
narske službe; 
- način in pogoji za opravljanje koncesionirane dejavnosti; 
- morebitna javna pooblastila; 
- pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarjev; 
- delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja 
neprekinjenega zdravstvenega varstva živali; 
- pričetek in čas trajanja koncesije; 
- vir financiranja opravljanja koncesionirane javne službe; 
- nadzor nad opravljanjem koncesionirane javne službe; 
- prenehanje koncesijskega razmerja; 
- pooblastila za sklenitev koncesijske pogodbe; 
- rok za odpoved koncesije. 

(2) Če pri uresničevanju koncesijske pogodbe pride do spora 
med koncedentom in koncesionarjem, o sporu odloča redno 
sodišče. 

(3) Veterinarski strokovni delavci, ki s koncesijo dobijo dovo- 
ljenje za opravljanje javne veterinarske službe, so za delo 
odgovorni izdajatelju koncesije. 

(4) Če pri uresničevanju koncesijske pogodbe pride do 
motenj pri izvajanju nujnih veterinarskih ukrepov, lahko kon- 
cedent brez razpisa zagotovi, da jih izvaja druga oseba. 

86. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije. 

(2) Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate- 
rega je bila sklenjena, z odpovedjo, če je sklenjena za določen 
čas, z razdrtjem. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok 
in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

87. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncedent lahko odvzame koncesije koncesionarju: 
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe 
v za to določenem roku, 
- če opravlja javno službo v nasprotju s tem zakonom, konce- 
sijskim aktom ali koncesijsko pogodbo. 

88. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese koncesionirano javno službo 
na drugo veterinarsko organizacijo samo, če je prenos predvi- 
den v koncesijski pogodbi ali če mu to dovoli koncedent. 

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje 
koncesirane javne službe samo v primerih, določenih s tem 
zakonom, ali iz razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, 
sicer pa samo s soglasjem koncesionarja. 

89. člen 
(obvezna koncesija) 

Če opravljanje posameznih dejavnosti veterinarske javne 
službe ni zagotovljeno, lahko veterinarska uprava z odločbo 
v upravnem postopku naloži opravljanje te dejavnosti veteri- 
narski organizaciji, ki za to izpolnjuje predpisane pogoje. 
Veterinarska uprava in veterinarska organizacija skleneta 
koncesijsko pogodbo za opravljanje te dejavnosti po določ- 
bah tega zakona. 

90. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja ob višji sili) 

(1) Koncesionar mora v skladu z objektivnimi možnostmi 
opravljati koncesionirno javno službo tudi ob nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo strojškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. 

91. člen 
(odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih) 

(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam. 

(2) Če koncesionar v primerih, ki so v zvezi z ravnanjem pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesionirane 
javne službe, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi kon- 
cedent na način, določen s tem zakonom, ali na drug način, 
določen v koncesijski pogodbi. 

92. člen 
(odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravlja' 
nju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar upe 
rabnikom ali drugim osebam, če s koncesijsko pogodbo n1 

dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti. 

6. FINANCIRANJE JAVNE VETERINARSKE SLUŽBE 

93. člen 
(financiranje javne službe) 

(1) Javna veterinarska služba se financira: 
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi; 
- iz proračuna Republike Slovenije; 
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- s plačilom za opravljene veterinarske storitve; 
- iz drugih virov. 

(2) Pri oblikovanju cen veterinarskih storitev za zagotavljanje 
predpisanega najmanjšega obsega varstva pred živalskimi 
kužnimi boleznimi, se upoštevajo predpisana merila. 

(3) Javni veterinarski zavod, ki pridobiva del prihodka z zara- 
čunavanjem veterinarskih storitev, lahko dobiček iz tega 
naslova razporedi na način, ki ga predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

(4) Plače, napredovanje, delovna uspešnost In dodatki delav- 
cev v javni veterinarski službi se urejajo po zakonu o razmerju 
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti. 

7. VETERINARSKI STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI 

94. člen 
(strokovni delavci) 

(1) Veterinarsko strokovno delo v veterinarski dejavnosti 
opravljajo veterinarski strokovni delavci, ki imajo ustrezno 
strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za opravlja- 
nje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje, dolo- 
čene v tem zakonu, z drugimi predpisi ter splošnimi akti. 

(2) Veterinarske dejavnosti samostojno opravljajo doktorji 
veterinarske medicine, ki so opravili strokovni izpit. Veterinar- 
ska tehnična dela opravljajo veterinarski tehniki, ki so opravili 
strokovni izpit. Veterinarska pomožna dela opravljajo veteri- 
narski bolničarji in veterinarski higieniki. 

(3) Določene strokovne naloge s področja veterinarskih dejav- 
nosti opravljajo tudi veterinarski sodelavci z ustrezno stro- 
kovno izobrazbo. i 

(4) Veterinarski strokovni delavci morajo pri opravljanju vete- 
rinarskih storitev ravnati tudi v skladu z veljavnim etičnim 
kodeksom in veterinarskomedicinsko deontologijo. 

95. člen 
(slovenski jezik in |ezik narodnosti) 

(1) Veterinarski strokovni delavec oziroma veterinarski sode- 
lavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z imetniki 
živali, mora obvladati in uporabljati slovenski jezik, na dvoje- 
zičnih območjih pa tudi jezik narodnosti. 

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje 
z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom 
pooblaščene ustanove. 

96. člen 
(mazaštvo) 

Osebe, ki nimajo ustrezne veterinarske izobrazbe iz prvega in 
drugega odstavka 94. člena tega zakona, ne smejo opravljati 
veterinarskih dejavnosti. Če osebe, ki nimajo ustrezne izo- 
brazbe, opravljajo veterinarske dejavnosti, se to šteje za ma- 
zaštvo. 

97. člen 
(pripravništvo) 

(1) Pripravništvo traja za delavca z veterinarsko srednjo stro- 
kovno izobrazbo 6 mesecev in za delavce z veterinarskome- 
dicinsko visoko strokovno izobrazbo 12 mesecev. 

(2) Strokovni izpit obsega splošni in posebni del s predpisano 
vsebino in obsegom strokovnega izpita. 

(3) Izpitno komisijo za veterinarske strokovne delavce in sode- 
lavce v zasebni veterinarski dejavnosti imenuje veterinarska 
zbornica, za strokovne delavce in sodelavce v javnih veteri- 
narskih zavodih pa veterinarska uprava. 

(4) Pripravništvo lahko opravlja tudi oseba, ki ni v delovnem 
razmerju, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

98. člen 
(strokovno Izpopolnjevanje) 

(1) Strokovni delavci, ki opravljajo veterinarsko dejavnost, 
imajo pravico in dolžnost, da se strokovno izpopolnjujejo. 

(2) Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva živali in z razvojem veterinarsko- 
medicinskih in drugih znanosti ter s potrebami uporabnikov 
veterinarske dejavnosti na določenem območju. 

(3) Veterinarske organizacije in ustrezna stanovska organiza- 
cija zagotovijo strokovno izpopolnjevanje delavcev v skladu 
s svojimi razmerami in potrebami ter določijo s splošnim 
aktom obseg, način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja 
za posamezne vrste delavcev. * 

(4) Veterinarski strokovni delavec, ki za več kot 5 let prekine 
delo v veterinarski dejavnosti, pa želi opravljati naloge javne 
veterinarske službe, mora opraviti predpisani preizkus znanja. 

99. člen 
(premestitev strokovnega delavca) 

Na podlagi šestega odstavka 71. člena opravljena začasna 
premestitev posameznega veterinarskega strokovnega 
delavca lahko traja največ 6 mesecev. 

100. člen 
(preizkus strokovne usposobljenosti) 

(1) Veterinarski strokovni delavci morajo vsakih 10 let na 
predpisan način dokazati strokovno usposobljenost za 
nadaljnje delo na svojem področju. 

(2) Veterinarski strokovni delavci, ki ne opravijo uspešno 
preizkusa strokovne usposobljenosti ali ne pridejo na preiz- 
kus v določenem roku, se morajo ob delu dodatno strokovno 
izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju. 

(3) Veterinarskim strokovnim delavcem, ki tudi po dodatno 
določenem roku ne pridejo na preizkus strokovne usposoblje- 
nosti, se odvzame dovoljenje za opravljanje zasebne dejavno- 
sti oziroma jim preneha delovno razmerje. 

(4) Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposoblje- 
nosti veterinarskemu strokovnemu delavcu po odločbi pri- 
stojnega organa preneha delovno razmerje oziroma se mu 
odvzame dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti. 

(5) Komisijo za preizkus strokovne usposobljenosti za veteri- 
narske strokovne delavce v zasebni veterinarski dejavnosti 
imenuje veterinarska zbornica, za veterinarske strokovne 
delavce v javnih veterinarskih zavodih pa veterinarska uprava. 

8. STROKOVNI ORGAN 

101. člen 
(veterinarski svet) 

(1) Strokovne podlage za oblikovanje veterinarske politike in 
doktrinama vprašanja usklajuje veterinarski svet, ki ga obli- 
kuje minister iz predstavnikov veterinarske uprave, Veterinar- 
ske fakultete, Veterinarske zbornice, Združenja veterinarskih 
zavodov, Slovenske veterinarske zveze in veterinarske inšpek- 
cije. 
(2) Naloge veterinarskega sveta so: 

- spremlja sistemska, razvojna in kadrovska vprašanja v vete- 
rinarstvu in predlaga ukrepe z opredelitvijo prednostnih 
nalog; 
- sodeluje pri pripravi načrta zdravstvenega varstva živali ter 
kadrovskih in delovnih normativov; 
- predlaga razvojne načrte v veterinarstvu; 
- predlaga programe preventivnega zdravstvenega varstva 
živali v skladu z veljavno doktrino in epizootiološkimi razme- 
rami; 
- sodeluje pri pripravi podlag za pripravo novih zakonskih in 
podzakonskih predpisov. 
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9. STROKOVNO NADZORSTVO 

102. člen 
(nadzor) 

(1) Za zagotovitev strokovnosti dela javnih veterinarskih zavo- 
dov in zasebne veterinarske dejavnosti se organizirajo in 
izvajajo tele vrste nadzora: 

- notranji strokovni nadzor, ki ga opravljajo veterinarski 
strokovni delavci in sodelavci ter odgovorni za strokovnost 
dela v veterinarski organizaciji; 
- strokovni nadzor, ki ga v zasebni veterinarski dejavnosti 
opravlja veterinarska zbornica v sodelovanju z ustreznimi 
veterinarskimi organizacijami. 

(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se opravlja med izvajanjem 
veterinarske dejavnosti ali na predlog imetnika živali, veteri- 
narskega delavca, zavoda, veterinarske zbornice ali na lastno 
pobudo. 

(3) Zasebna veterinarska dejavnost mora omogočiti nemo- 
teno opravljanje nadzorstva. 

103. člen 
(ukrepi) 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti pri 
opravljanju zasebne veterinarske dejavnosti, veterinarska 
zbornica: 
- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavca, za 
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost; 
- odredi odpravo organizacijskih in higienskotehničnih ter 
drugih pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno kakovost in 
strokovnost dela; 
- zasebni veterinarski dejavnosti ali posameznemu strokov- 
nemu delavcu odvzame dovoljenje za opravljanje veterinarske 
dejavnosti. 

10. ZBORNICA IN ZDRUŽENJE 

104. člen 
(veterinarska zbornica) 

(1) Veterinarski strokovni delavci zasebne veterinarske dejav- 
nosti se združujejo v veterinarsko zbornico. 

(2) Veterinarska zbornica opravlja tele naloge: 
1. organizira pripravništvo, 
2. imenuje komisijo za strokovne izpite in izdaja spričevala 
o opravljenem strokovnem izpitu za strokovne delavce in 
sodelavce v zasebni veterinarski dejavnosti in vodi knjigo 
izpitov; 
3. verificira in preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev 
v zasebni veterinarski dejavnosti in izdaja dovoljenja za oprav- 
ljanje določene veterinarske dejavnosti; 
4. vodi register zasebnih veterinarskih organizacij; 
5. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev ter preizkus strokovne usposobljenosti 
v zasebni veterinarski dejavnosti; 
6. opravlja strokovni nadzor v zasebni veterinarski dejav- 
nosti; 
7. sodeluje pri pripravi predpisov o veterinarstvu; 
8. sodeluje pri določanju meril za oblikovanje cen veterinar- 
skih storitev; 
9. sodeluje pri razpisovanju in dodeljevanju koncesij; 
10. sodeluje pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov; 
11. opravlja druge naloge, določene s statutom. 

(3) Naloge iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka opravlja 
veterinarska zbornica kot javna pooblastila. 

105. člen 
(statut zbornice) 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Repu- 
blike Slovenije v delu, ki zadeva javna pooblastila. 

106. člen 
(financiranje javnih pooblastil) 

(1) Naloge, ki jih zbornica opravlja na podlagi javnih poobla- 
stil, se financirajo iz republiškega proračuna in drugih virov. 

(2) Naloge, ki jih zbornica opravlja na podlagi javnih poobla- 
stil, nadzira veterinarska uprava. 

(3) Zoper odločbo in ukrepe veterinarske zbornice ima 
stranka pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve 
odločbe na veterinarsko upravo. 

107. člen 
(združenje veterinarskih zavodov) 

Javni veterinarski zavodi, veterinarska fakulteta in druge 
pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko službo, se lahko 
povezujejo v združenje veterinarskih zavodov, ki: 

- pospešuje in skrbi za razvoj in strokovni napredek dejavno- 
sti v javnih veterinarskih zavodih; 
- načrtuje in spremlja stalno strokovno izpopolnjevanje vete- 
rinarskih strokovnih delavcev; 
- sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na 
dejavnost javne veterinarske službe; 
- sodeluje pri oblikovanju izhodišč za določanje cen veteri- 
narskih storitev; 
- sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
- uresničuje druge skupne interese. 

VII. REGISTRI 
108. člen 
(registri) 

(1) Register objektov in živali iz tretjega odstavka 10. člena, 
register psov iz četrtega odstavka 10. člena, register objektov 
za klanje in proizvodnjo živil na domačem trgu iz prvega 
odstavka 45. člena, register izvoznih obratov iz prvega 
odstavka 47. člena, register uvoznih in tranzitnih objektov iz 
drugega odstavka 47. člena, register zasebne veterinarske 
dejavnosti iz tretjega odstavka 82. člena, knjiga izpitov stro- 
kovnih delavcev in sodelavcev v zasebni praksi iz 2. točke 
drugega odstavka 104. člena in knjiga izpitov za delavce 
v javnih veterinarskih zavodih iz 123. člena tega zakona so 
javne evidence. 

(2) Podatki v registrih vključujejo tele podatke: ime in priimek 
ter prebivališče lastnika živali oziroma objektov, za pravne 
osebe pa ime in sedež ter naslov posameznih objektov, kjer se 
opravlja dejavnost. 

VIII. PRISTOJNI DRŽAVNI ORGANI 
1. Vlada Republike Slovenije 

109. člen 
(pristojnosti vlade) 

Vlada Republike Slovenije ima po tem zakonu tele pravice in 
obveznosti: 

- določi mrežo javne veterinarske službe in pri tem upošteva 
merila za postavitev mreže, ki jih določa ta zakon; 
- ustanavlja območne javne veterinarske zavode; 
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi predstojnika jav- 
nega veterinarskega zavoda; 
- določi višino in način plačevanja pristojbin za zdravstveno 
varstvo živali iz tega zakona; 
- določi način izdelave delitvene bilance iz 150. in 152. člena 
tega zakona ter način ugotavljanja deleža občin v družbenem 
kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov iz 2. točke prvega 
odstavka 151. člena tega zakona. 

110. člen 
(posebna pooblastila vlade) 

(1) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, ki niso 
določene v 6. členu tega zakona, ki bi lahko ogrozile zdravje 
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živali ali prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije odloči, 
da se za varstvo pred tako kužno boleznijo uporabijo določbe 
o ukrepih in druge določbe iz tega zakona. O odločitvi mora 
takoj obvestiti Državni zbor Republike Slovenije. 

(2) Ob naravnih in drugih nesrečah, ki povzročijo obolenje 
večjega števila živali, ali pojave epizootije in v izrednih razme- 
rah ali vojni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi za širše 
območje tele ukrepe: 

1. mobilizacijo veterinarskih delavcev in drugih občanov za 
izvedbo predpisanih ukrepov; 
2. odvzem opreme, zdravil in prevoznih sredstev v skladu 
s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča in zgradb 
za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno varstvo živali; 
3. posebne naloge veterinarskim organizacijam zaradi 
izvedbe predpisanih ukrepov. 

(3) Pri večjih epizootijah lahko Vlada Republike Slovenije 
odredi, da morajo pomagati pri preprečevanju širjenja in pri 
zatiranju kužnih bolezni tudi policija in enote civilne zaščite. 

2. Minister, pristojen za veterinarstvo, in drugi ministri 

111. člen 
(posebna pooblastila ministra) 

V izrednem ali vojnem stanju, ob naravnih in drugih nesrečah, 
ki povzročijo obolenje večjega števila živali, ali ob pojavih 
epizootije lahko minister naloži veterinarskim delavcem in 
veterinarskim organizacijam posebne strokovne in druge na- 
loge. 

112. člen 
(ukrepi ministra v izjemnih eplzootloloikih razmerah) 

Ne glede na določbo 34. člena tega zakona lahko minister 
v izjemnih epizootioloških razmerah odredi: 

1. da je treba pregledovati vse klavne živali, živila in surovine, 
ki so namenjene za lastno domačo porabo ali za krmljenje 
živali in določi, kdo opravlja preglede; 
2. da je treba živila ustrezno toplotno obdelati pred uporabo 
oziroma oddajo v promet; 
3. da je treba opravljati obvezne veterinarskosanitarne pre- 
glede pošiljk živil, surovin in odpadkov pri razkladanju tudi 
v prometu med občinami in da se prepove prodaja na trž- 
nicah. 

113. člen 
(ukrepi ministra na meji) 

Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih 
bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki 
Sloveniji lahko minister: 

1. odredi, da mora biti določen del meje Republike Slovenije 
pod stalnim veterinarskim nadzorstvom in da se v mejnih 
občinah izvedejo posamezni ukrepi iz tega zakona; 
2. omeji ali prepove uvoz ali tranzit pošiljk čez ozemlje Repu- 
blike Slovenije, če je nevarnost, da se kužna bolezen z uvo- 
zom ali tranzitom vnese v Republiko Slovenijo; 
3. omeji ali prepove osebam prehod čez državno mejo v obeh 
smereh, če se v mejni občini v Republiki Sloveniji ali v sosed- 
nji državi zelo razširi posebno nevarna kužna bolezen iz tega 
zakona. 

114. člen 
(registracija izvoznih in uvoznih obratov) 

Minister izda odločbo o registraciji izvoznega in uvoznega 
obrata, določa izvozno kontrolno številko in države, v katere 
sme izvozni obrat izvažati. 

115. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda predpise oziroma druge akte, s katerimi: 

- razvrsti kužne bolezni živali po vrsti infekcije in ukrepih, 
potrebnih za njihovo preprečevanje in zatiranje, v skladu 
z mednarodnim zoosanitamim kodeksom; 
- sprejme kratkoročne in dolgoročne programe za izvajanje 
preventivnih ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi živali, 
v katerih predpiše ukrepe, določi izvajalce programov ter 
roke, v katerih morajo biti programi uresničeni; 
- odredi ob koncu vsakega leta za naslednje leto, katera 
preventivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave je 
treba opraviti, ter določi roke; 
- predpiše program tečajev in način opravljanja izpitov za 
osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih in dopolnilno 
prosvetljevanje; 
- določi kužne bolezni, s katerimi ne smejo biti okužena 
osemenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, plemenske 
črede in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, plemenišča in 
vzrejališča matic; 
- določi kužne bolezni, za katere je treba takoj poskrbeti, da 
se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina; 
- določi način in postopek obveščanja zainteresiranih prav- 
nih in fizičnih oseb o pojavu kužne bolezni in o znamenjih, po 
katerih se lahko šteje, da se je kužna bolezen pojavila, 
o načinu jemanja vzorcev in pošiljanja materiala, potrebnega 
za diagnostično preiskavo, ter določitvi laboratorijskih testov 
in metod diagnostične preiskave; 
- pooblasti za določene analize laboratorije in referenčne 
laboratorije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so akrediti- 
rani pri nacionalni akreditacijski službi; 
- predpiše natančnejše ukrepe za preprečevanje, zatiranje in 
izkoreninjenje posameznih kužnih bolezni živali; 
- določi dokumentacijo, ki je potrebna v postopku za izpla- 
čilo odškodnine; 
- predpiše vsebino baz podatkov, metodologijo in način 
zbiranja dokumentacije in drugih evidenc po tem zakonu; 
- določi način označevanja domačih živali; 
- predpiše obrazec zdravstvenega spričevala, obrazce veteri- 
narske napotnice za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja 
v klavnico, obrazec za prevoz v sili zaklanih živali, obrazec 
veterinarske napotnice za živali iz hlevov z nepreverjeno ali 
sumljivimi epizootiološkimi razmerami ter obrazec veterinar- 
ske napotnice za divjačino, ki se odpremlja iz lovišča v hladil- 
nico ali zbiralnico; 
- določi preventivne ukrepe pri klanju bolnih živali, v sili 
zaklanih živali in pri klanju živali iz hlevov z nepreverjeno ali 
sumljivimi epizootiološkimi razmerami; 
- predpiše način nakladanja, prekladanja in razkladanja 
pošiljk v notranjem prometu, pri uvozu, izvozu in tranzitu, 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko- 
-tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati pošiljka, način 
veterinarskosanitarnega pregleda in obrazce zdravstvenih 
spričeval v notranjem prometu in pri izvozu; 
- predpiše način razkuževanja prevoznih sredstev, s katerimi 
se prevažajo pošiljke živali, živil, surovin in odpadkov; 
- izda predpis o registraciji, cepljenju, označevanju in reji 
psov ter o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi; 
- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti za živali ter 
skladišče za živila, surovine na mejnih prehodih; 
- določi vrste poiiljk živali in proizvodov živalskega izvora, 
za katera ni potrebna odločba o veterlnarskosanitarnih 
pogojih, ki Jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu; 
- določi pogoje in trajanje karantene za uvožene živali in 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati klavnice za klanje živali iz 
uvoza; 
- predpiše higiensko-tehnične in delovne razmere, ki jih 
morajo izpolnjevati mejni prehodi, in določi mejne prehode 
v soglasju s predstojnikom državnega upravnega organa, 
pristojnega za carino; 
- predpiše obrazec izkaznice in znak mejnega veterinarskega 
inšpektorja; 
- določi postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za promet 
z mlekom in mlečnimi izdelki; 
- določi ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic zaradi 
ostankov zdravil in drugih škodljivih snovi v surovinah in 
živilih; 
- določi program in način opravljanja izpitov na tečajih za 
preglednike divjačine v lovskih organizacijah in predpiše 
ukrepe za zagotavljanje neoporečnega pregleda, prevoza in 
zbiranja divjačine; 
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- določi pogoje za klanje na domu in kdaj se šteje, da je meso 
namenjeno za lastno domačo porabo; 
- predpiše natančnejše higienske, veterinarskosanitarne in 
tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti, prostori in 
oprema iz prvega odstavka 45. člena; 
- predpiše standarde zdravstvene ustreznosti živalskega 
semena, Jajčnih celic in zarodkov ter minimalne pogoje za 
oploditveno sposobnost in sistematičen nadzor in evidenco; 
- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki niso 
strokovni veterinarski delavci, da lahko osemenjuje živali; 
- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne 
osebe za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratiza- 
cije; 
- predpiše organizacijo in poslovanje veterinarskohigienske 
službe; 
- določi laboratorijske preiskave, ki se opravljajo na primarni, 
sekundarni oziroma terciarni ravni; 
- predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski 
zavodi in zasebna veterinarska dejavnost, postopek njihove 
verifikacije in preverjanja; 
- določi merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev za 
zagotavljanje predpisanega najmanjšega obsega varstva 
živali pred kužnimi boleznimi ob sodelovanju z veterinarsko 
zbornico in v soglasju z ministrom, pristojnim za cene; 
- uredi pripravništvo, strokovne izpite in izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za delavce 
v veterinarski službi; 
- določi način dela veterinarskega sveta in imenuje člane 
tega sveta; 
- izda druge predpise za izvajanje tega zakona. 

116. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister in minister, pristojen za zdravstvo: 

- sprejmeta kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in 
programe za varstvo prebivalstva pred zoonozami; 
- ustanovita kot strokovno in svetovalno telo skupno komi- 
sijo za zoonoze, določita število članov, sestavo in imenujeta 
člane komisije; 

117. člen (podzakonski predpisi) 

Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, 
tele predpise; 

- o načinu opravljanja obveznega veterinarskosanitarnega 
pregleda in nadzora živali in živil, o ocenjevanju higienske 
ustreznosti in označevanju živil; 
- o največjih količinah škodljivih snovi in sestavin v krmilih in 
surovinah, ki so namenjene za proizvodnjo krmil; 
- o higienskih, veterinarskosanitarnih in tehničnih pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati objekti za klanje živali, obdelavo, pre- 
delavo in skladiščenje surovin in živil; 
- navodilo o načrtovanju in nadzoru živil v skladiščih in 
prodajalnah, na trgih, tržnicah in drugih prodajnih mestih. 

118. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, 
minimalne higienskotehnične pogoje za ureditev objektov in 
opreme za obdukcijo, za zbiranje odpadkov, za predelavo 
odpadkov v živilskih obratih ter za grobišča in način ravnanja 
z odpadki. 

119. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister, pristojen za okolje, predpiše v soglasju z ministrom, 
način prevoza odpadkov od objektov za obdukcijo in zbiralnic 
do kafilerije, način ravnanja z odpadki v kafileriji, minimalne 
higiensko-tehnične pogoje za ureditev kafilerije in območje, 
na katerem mora kafilerija zagotoviti reden odvoz odpadkov. 

120. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za eko- 
nomske odnose in razvoj: 

- higiensko-tehnične pogoje prostorov, v katerih se sprav- 
ljajo ali skladiščijo kože. 

121. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami, predpiše v soglasju z ministrom programe civilne zaš- 
čite za prvo veterinarsko pomoč. 

3. Veterinarska uprava Republike Slovenije 

122. člen 
(veterinarska uprava) 

(1) Upravne naloge in inšpekcijsko nadzorstvo na področju 
veterinarstva opravlja veterinarska uprava. 

(2) V veterinarski upravi je organizirana posebna enota veteri- 
narske inšpekcije z notranjimi organizacijskimi enotami, 
območnimi izpostavami in mejnimi veterinarskimi postajami. 

123. člen 
(upravne naloge) 

Veterinarska uprava ima pravico in dolžnost, da: 

- spremlja gibanja živalskih kužnih bolezni v državi in v tujini 
fn o tem obvešča veterinarsko službo in živinorejsko službo; 
- sprejema programe, usklajuje delo in določa ukrepe za 
izvajanje programov obvladovanja in preprečevanja ter pre- 
prečevanja širjenja živalskih kužnih bolezni in epidemij; 
- skupaj z veterinarskimi javnimi zavodi spremlja in proučuje 
epizootiološke razmere in ukrepa v skladu z obveznostmi, 
sprejetimi v okviru mednarodnega urada za kužne bolezni in 
v skladu s programom zdravstvenega varstva živali Republike 
Slovenije; 
- vodi predpisano evidenco, izdaja mesečrta poročila o giba- 
nju živalskih kužnih bolezni v državi in na predpisan način 
poroča mednarodni organizaciji za kužne bolezni in obvešča 
vse zainteresirane v državi o stanju kužnih bolezni in sprejetih 
ukrepih; 
- ob pojavu epizootije in v drugih izrednih razmerah lahko 
naloži veterinarskim delavcem in veterinarskim organizacijam 
posebne strokovne in druge naloge; 
- izdaja uvozna dovoljenja za uvoz in tranzit pošiljk in določi 
preiskave, ki se morajo opraviti med karanteno pri uvozu; 
- imenuje komisijo za veterinarskosanitarni nadpregled in 
vodi postopek nadpregleda; 
- vodi register izvoznih obratov; 
- skrbi za izvajanje predpisov o veterinarstvu; 
- opravlja upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in 
drugih predpisov o veterinarstvu; - vodi sredstva za zdrav- 
stveno varstvo živali; 
- verificira javne veterinarske zavode in izdaja dovoljenje za 
opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti; 
- razpisuje natečaj za podelitev koncesij, izdaja odločbe 
o koncesijah in sklepa pogodbe s koncesionarjem; 
- vodi registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
in daje soglasje k uvozu zdravil, ki se uporabljajo v veterinar- 
ski medicini; 
- določi obseg gradiva za strokovne izpite in preizkus znanja, 
imenuje izpitno komisijo, obvešča o datumu, ki je določen za 
izpit, in vodi knjigo izpitov za delavce javnih veterinarskih 
zavodov; 
- izda in založi mednarodna potrdila. 

4. Veterinarska inšpekcija 
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124. člen 
(področje dela inšpekcij«) 

(1) Veterinarska inšpekcija opravlja inšpekcijsko nadzorstvo 
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo: 

- veterinarstvo v Republiki Sloveniji; 
- varstvo pred kužnimi boleznimi živali; 
- varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi glede 
obveznosti veterinarske službe pri preprečevanju in zatiranju 
zoonoz; 
- promet z zdravili, mamili in strupi, ki se uporabljajo v veteri- 
narski medicini; 
- zdravstveno ustreznost in zdravstveno nadzorstvo nad živili 
glede higienske ustreznosti živil živalskega izvora; 
- higieno proizvodnje in prometa z mlekom; 
- veterinarske ukrepe v živinoreji glede zagotavljanja nemo- 
tene reprodukcije živali, glede ukrepov za preprečevanje in 
zatiranje jalovosti, glede zdravja živali in sposobnosti za razm- 
noževanje, prometa in skladiščenja živalskega semena, jajč- 
nih celic, zarodkov, iker, valilnih jajc in čebeljih matic, glede 
pridobivanja in priprave živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov ter osemenjevanja in zdravstvene ustreznosti žival- 
skega semena, jajčnih celic in zarodkov; 
- varstvo človekovega okolja na tem področju; 
- ukrepe za varstvo živali pred škodljivim delovanjem ionizi- 
rajočih sevanj; 
- varstvo živali pred mučenjem; 
- promet čez državno mejo. 

(2) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja predpi- 
sov, navedenih v prejšnjem odstavku, opravljajo neposredno 
veterinarski inšpektorji 

125. člen 
(sodelovanje) 

(1) Veterinarska inšpekcija zagotavlja enotno uresničevanje 
politike in ukrepov na področju veterinarske inšpekcije pri 
pripravi predpisov s svojega delovnega področja ter opravlja 
druge zadeve, določene z zakonom ali z drugim predpisom. 

(2) Pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, zavodi in 
drugimi organizacijami ter z raziskovalnimi organizacijami in 
s strokovnjaki za veterinarstvo, kmetijstvo in zdravstvo. 

(3) Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzorstva iz 
tega zakona, in sicer patoanatomsko diagnostiko, veterinar- 
skosanitarne preglede, diagnostične in druge preiskave, 
opravljajo javni veterinarski zavodi. 

5. Veterinarski inšpektor 

126. člen 
(veterinarski inšpektor) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo, v skladu s pristojnostmi veteri- 
narske inšpekcije, neposredno opravlja veterinarski in- 
špektor. 

(2) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izka- 
zuje veterinarski inšpektor s službeno izkaznico, ki jo izda 
predstojnik veterinarske uprave. 

(3) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na 
meji izkazuje inšpektor s službeno izkaznico in znakom mej- 
nega veterinarskega inšpektorja, ki ju izda predstojnik veteri- 
narske uprave. 

(4) Zavezanec po tem zakonu mora inšpektorju omogočiti 
nemoteno opravljanje nadzorstva. 

127. člen 
(pristojnosti veterinarskega Inšpektorja 

In strokovnega delavca) 

Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima veterinarski inšpektor 
poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še 
tele pravice in dolžnosti: 

1. pregledovati živali, živila in surovine, dodatke, krmo, vodo 
in odpadke glede zdravstvene ustreznosti ter odrejati ukrepe 
za preprečevanje pojava, za odkrivanje, zatiranje ter izkoreni- 
njenje kužne bolezni; * 
2. prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krme in vode, 
če vsebujejo patogene mikrobe ali za zdravje živali ali ljudi 
škodljive snovi; 
3. prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zaklane brez 
veterinarskosanitarnega pregleda ali izvirajo od poginulih 
živali, za katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti 
območja kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiskanih 
kož; 
4. prepovedati nakladanje in prekladanje živali, živil in suro- 
vin, krme in odpadkov, če ne izpolnjujejo predpisanih po- 
gojev; « 
5. prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, živil in surovin, 
krme, vode za napajanje in odpadkov, če ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev; 
6. prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za rejo 
živali, postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in raz- 
kladanje živali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 
7. prepovedati klanje živali, zbiranje in obdelavo surovin ter 
proizvodnjo živil, če niso izpolnjeni predpisani pogoji; 
8. prepovedati promet in uporabo surovin ter živil, ki zdrav- 
stveno niso ustrezna; 
9. prepovedati promet in uporabo zdravil, mamil in strupov za 
uporabo v veterinarski medicini, ki niso neoporečni; 
10. prepovedati izdajanje zdravstvenih spričeval, če se pojavi 
kužna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival iz hleva 
z nejasnimi epizootiološkimi razmerami; 
11. odvzeti in uničiti surovine, živila, krmo ter zdravila za 
živali, ki higiensko niso ustrezni; 
12. odrediti način usposobitve pogojno uporabnih surovin, 
živil in krme ali predelavo v druge namene; 
13. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in prometu 
z živalmi, živili, surovinami, krmo, in zdravili; 
14. prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in priprav 
za proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne, trgovinske, 
gostinske in druge namene, če niso urejeni v skladu s pred- 
pisi; 
15. odvzeti vzorce živil in surovin, dodatkov in odpadkov, 
krme, vode, sredstev za varstvo živali, živalskega semena, 
jajčnih celic in zarodkov, da se preizkusi, ali ustrezajo predpi- 
som o zdravstveni ustreznosti; 
16. pečatiti sredstva za delo, delovne prostore, opremo in 
predmete, ki so pod njegovim nadzorstvom; 
17. odrediti ukrepe iz 14. in 19. člena tega zakona ter nadzoro- 
vati njihovo izvajanje; 
18. določiti meje okuženega in ogroženega območja in poro- 
čati o pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarske službe; 
19. nadzorovati promet in uporabo sredstev za dezinfekcijo, 
dezinsekcijo in deratizacijo po tem zakonu; 
20. odrediti potrebne veterinarskosanitarne ukrepe za varstvo 
krme in vode za napajanje živali; 
21. nadzorovati izdajanje zdravstvenih spričeval, zbiranje in 
uporabo sredstev posebnega računa; 
22. pregledovati poslovne knjige, evidence o rezultatih prei- 
skav in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na 
izvajanje predpisov o veterinarstvu in predpisov o dajanju 
zdravil v promet; 
23. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno; 
24. začasno odvzeti živali, živila, surovine, krmo, zdravila, 
živalsko seme, jajčne celice in zarodke ter odpadke in druge 
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom; 
25. izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v prime- 
rih, ki jih določa ta zakon, predlagati uvedbo postopka zaradi 
prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje; 
26. odrediti ukrepe za zaščito živali pred mučenjem. 
(2) Pri opravljanju strokovnih del iz tega zakona ima strokovni 
delavec javne veterinarske službe pravico in dolžnost odvzeti 
vzorec iz 15. točke prejšnjega odstavka, izdati spričevala in 
druga potrdila o zdravstvenem stanju, s strokovnim navodi- 
lom določiti ukrepe iz 2., 3., 4., 5., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16. in 
26. točke ter izreči denarno kazen iz 25. točke prejšnjega 
odstavka. 

(3) Pri opravljanju strokovnih del iz 17. točke prvega odstavka 
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tega člena ima strokovni delavec javne veterinarske službe 
pravico in dolžnost s strokovnim navodilom določiti ukrepe iz 
1., 2., 4., 5., 6., 7^, 11., 12., 15., 16. in 19. alinee prvega odstavka 
19. člena tega zakona. 

(4) Pri opravljanju strokovnih del po tem zakonu lahko poo- 
blaščena oseba območnega javnega veterinarskega zavoda 
takoj na kraju samem izterja kazen od tistih, ki storijo prekr- 
šek 1z 145. člena tega zakona. 

128. člen 
(ukrepi v veterinarskih organizacijah) 

Če veterinarski inšpektor pri nadzoru veterinarske organiza- 
cije ugotovi pomanjkljivosti, lahko odredi tele ukrepe: 

- odpravo organizacijskih in higienskotehničnih ter drugih 
pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno kakovost ali stro- 
kovnost dela; 
- začasno prepove opravljanje veterinarske dejavnosti, če je 
zaradi pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti ogroženo 
zdravje ljudi in živali; 
- prepove opravljanje veterinarske dejavnosti, če ne izpol- 
njuje pogojev za samostojno delo, če začne opravljati dejav- 
nost pred izdajo odločbe, če nima koncesije oziroma dovo- 
ljenja. 

129. člen 
(ukrepi pri razmnoževanju živali) 

Če veterinarski inšpektor ugotovi, da živali niso zdrave ozi- 
roma niso sposobne za pridobivanje semena, da živalsko 
seme, jajčne celice in zarodki ne ustrezajo predpisanemu 
standardu zdravstvene ustreznosti in minimalnim pogojem za 
oploditveno sposobnost, ali ugotovi slabšo plodnost pleme- 
njaka, se odredi en ali več ukrepov: 

- da mora imetnik živali zagotoviti popoln pregled oplodi- 
tvene sposobnosti plemenjaka; 
- da mora laboratorij osemenjevalnega središča ugotoviti 
razloge neustreznosti živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov; 
- da mora osemenjevalno središče preveriti lastnosti žival- 
skega semena oporečne serije tudi v skladišču osemenjeval- 
nega središča; 
- da mora osemenjevalec, pri katerem so bili ugotovljeni 
pomanjkljivosti in slabi rezultati, odpraviti pomanjkljivosti; 
- da mora začasno prenehati pridobivati seme in izvajati 
druge ukrepe za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, ki 
jih določa ta zakon; 
- prepovedati promet z neustreznim živalskim semenom, 
jajčnimi celicami in zarodki; 
- uničiti vse zdravstveno oporečno seme, jajčne celice in 
zarodke. 

130. člen 
(ukrepi v prometu) 

Če veterinarski inšpektor ugotovi, da so zdravstvena spriče- 
vala ali druga predpisana potrdila za živali, surovine in živila, 
ki so bili pripeljani, pomanjkljiva ali da so iz krajev z nejasnimi 
epizootiološkimi razmerami, ali če ugotovi, da dokumentov 
sploh ni, lahko odredi; 

- da mora imetnik obdržati živali določen čas v karanteni; 
- kraj in pogoje za karanteno oziroma začasno skladiščenje; 
- preglede in diagnostične preiskave. 

131. člen 
(pristojnosti mejnega veterinarskega Inšpektorja) 

Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima veterinarski inšpektor na 
mejnem prehodu poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po 
drugih predpisih, še tele pravice in dolžnosti: 

1. opraviti veterinarskosanitarni nadzor pošiljk in nadzor 
spremljajoče dokumentacije pošiljk iz tega zakona; 

2. preiskovati pošiljke iz tega zakona, ki se izvažajo in uvažajo, 
da bi ugotovili njihovo zdravstveno stanje; 
3. izdajati, kadar je za to pooblaščen, zdravstvena spričevala 
za pošiljke iz 27. člena tega zakona, ki se izvažajo; 
4. jemati vzorce živil, surovin in odpadkov ter krme brez 
plačila njihove vrednosti, da bi laboratorijsko ugotovili nji- 
hovo zdravstveno ustreznost; 
5. pregledovati poslovne knjige in listine pravnih oseb in 
posameznikov v zvezi z izvajanjem določb tega zakona o 
prometu pošiljk čez mejo Republike Slovenije; 
6. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
izvedencev in drugih oseb, kadar je to potrebno, da uspešno 
opravi svoje delo; 
7. prijaviti kaznivo dejanje oziroma predlagati uvedbo 
postopka o prekršku; 
8. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk pri 
prehodu čez državno mejo; 
9. opravljati nadzor uvoznih, izvoznih in tranzitnih pošiljk in 
skladišča na mejnih prehodih; 
10. opravljati nadzor nad dezinfekcijo vozil, skladišč in naprav 
na mejnih prehodih, carinskih skladiščih in prostih carinskih 
conah; 
11. spremljati pojave in gibanja živalskih kužnih bolezni 
v sosednji državi ter o tem obveščati veterinarsko upravo; 
12. veterinarskozdravstveno pregledovati in nadzorovati 
izvozne, uvozne, tranzitne pošiljke na mejnem prehodu; 
13. opravljati še druga dela iz tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov. 

132. člen 
(ukrepi mejnega veterinarskega inšpektorja) 

Pri opravljanju del iz 131. člena tega zakona ima mejni veteri- 
narski inšpektor pravico in dolžnost odrediti ali ukreniti tole: 
1. Prepovedati izvoz, uvoz in tranzit pošiljk iz tega zakona ne 
glede na to, od kje prihajajo, kam so namenjene in za kakšen 
namen: 
- če pošiljka ali prevozno sredstvo ne ustreza predpisanim 
pogojem, 
- če pri pregledu ugotovi, da je pošiljka okužena, če sumi, da 
je okužena, ali če izvira z okuženega območja, 
- če ugotovi, da pošiljka nima predpisanega mednarodnega 
veterinarskozdravstvenega spričevala ali drugih potrebnih li- 
stin, 
- če ugotovi, da pošiljka ogroža zdravje živali in ljudi, - če 
živila, ki so namenjena za prehrano ljudi, vsebujejo več radio- 
aktivnih snovi, bioloških ali kemičnih ostankov, kot je dovo- 
ljeno, 
- če živila niso higiensko ustrezna za prehrano ljudi. 

2. Začasno prepovedati uvoz, izvoz in tranzit pošiljk, če je 
treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki ali listini, ki jo 
spremlja. 
3. Odrediti uskladiščenje pošiljke v registrirano skladišče, če 
je treba preiskati njeno zdravstveno stanje. 
4. Odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Republike 
Slovenije, živali, živila ter surovine in jih neškodljivo uničiti, če ; 
tak ukrep določijo predpisi, ki jih predpiše ministrstvo, pri- j 
stojno za veterinarstvo. 
5. Odrediti tudi druge ukrepe za varstvo živali v skladu s tem 
zakonom in obveznostmi po mednarodnih pogodbah o zdrav- 
stvenem varstvu živali. 
6. Odrediti dezinfekcijo vozil, objektov in naprav, ki se upo- 
rabljajo pri ravnanju s pošiljkami. 
7. Prepovedati uporabo objektov na mejnem prehodu, če niso 
v skladu s predpisanimi pogoji. 
8. Prepovedati uporabo krme in stelje, če ne izpolnjujeta 
pogojev po tem zakonu. 
9. Prepovedati uporabo vozil za prevoz pošiljk, če ne izpolnju- 
jejo predpisanih pogojev. 
10. Odrediti odpravo nepravilnosti v prometu s pošiljkami na 
mejnem prehodu. 
11.Začasno odvzeti pošiljko v zvezi s kaznivim dejanjem ali 
prekrškom. 

133. člen 
(sredstva za izjemne delovne razmere) 

(1) Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo, veterinarski upravi 
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se zagotavljajo za osebne dohodke 15% večja sredstva od 
sredstev, ki se zagotavljajo za podobna delovna mesta v dru- 
gih republiških organih in republiških organizacijah, za dela 
veterinarske inšpekcije na meji, ki se opravljajo na prostem, 
pod vplivom plinov, z uporabo poslovne opreme, pri pregledu 
prevoznih sredstev in blaga na mednarodnih cestnih, železni- 
ških, morskih in zračnih mejnih prehodih. 
(2) Sredstva razporeja minister na predlog veterinarske 
uprave. 

134. člen 
(upravni postopek) 

(2) Veterinarski inšpektorji in pooblaščeni delavci veterinar- 
skih organizacij odločajo o pravicah, obveznostih oziroma 
pravnih koristih stranke po splošnem upravnem postopku, 
kolikor ni s tem zakonom določeno drugače. 

(2) Zoper odločbo veterinarskega inšpektorja in mejnega 
veterinarskega inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih 
dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo, pristojno za 
veterinarstvo. 

(3) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma 
smeta veterinarski inšpektor, zoper katerega odločbo je vlo- 
žena pritožba, kot tudi organ, ki je pristojen za odločanje 
o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev odrejenih ukrepov odloži, 
če se ugotovi, da bi z izvedbo odrejenega ukrepa nastala 
nepopravljiva škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti, z odlo- 
gom pa zdravstveno varstvo občanov in živali ni ogroženo. 

(3) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, da bi se odvrnila 
neposredna nevarnost za zdravje ljudi in živali, ki jih ni 
mogoče odlagati, ima veterinarski inšpektor pravico brez pri- 
sotnosti pravne osebe ali posameznika, čigar poslovanje ozi- 
roma prostori, objekti in naprave so predmet inšpekcijskega 
nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, opraviti 
inšpekcijsko nadzorstvo in izdati odločbo v skrajšanem po- 
stopku. 

(4) V izjemno nujnih primerih, da bi se zavarovala ali odvrnila 
nevarnost za zdravje ljudi in živali, sme veterinarski inšpektor 
izdati tudi ustno odločbo. Veterinarski inšpektor mora izdati 
pisno odločbo najpozneje v osmih dneh po ustnem odlo- 
čanju. 

135. člen 
(strokovni pogoji za veterinarskega inšpektorja) 

(1) Veterinarski inšpektor mora imeti visoko strokovno izo- 
brazbo veterinarskomedicinske smeri, najmanj pet let stro- 
kovne prakse in opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

(2) Vodja notranje organizacijske enote v veterinarski upravi 
mora imeti visoko strokovno izobrazbo veterinarskomedicin- 
ske smeri in specializacijo ali magisterij s področja veterinar- 
skomedicinskih dejavnosti, najmanj 5 let strokovne prakse in 
opravljen izpit za inšpektorja, lahko pa tudi visoko strokovno 
izobrazbo veterinarskomedicinske smeri in najmanj 10 let 
strokovne prakse ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

(3) Veterinarski inšpektorji se morajo strokovno izpopolnje- 
vati in opraviti preizkus znanja, ki ga določa 100. člen tega 
zakona za veterinarske strokovne delavce v javnih veterinar- 
skih zavodih. 

6. Naloge policije, carinske službe in civilne zaščite 

136. člen 
(kontrola policije) 

(1) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da imetniki 
živali nimajo zdravstvenega spričevala za živali iz 21. člena 
tega zakona, ki jih ženejo, jezdijo ali odpravljajo po železnici, 
z ladjo, letalom ali s cestnoprometnimi sredstvi, o tem nemu- 
doma obvesti pristojnega veterinarskega inšpektorja in mu 
nudi potrebno pomoč v skladu s predpisi. 

(2) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da imetniki 
živali nimajo zdravstvenega spričevala oziroma potrdila ali da 
prihajajo živali z okuženega območja, mora takšne živali pri- 
držati do prihoda pristojne veterinarske organizacije, vendar 
največ do dve uri. Policija nudi veterinarski organizaciji 
potrebno pomoč v skladu s predpisi. 

(3) Če policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da se ne 
izvajajo ukrepi glede varstva okolja iz tega zakona, mora 
o tem obvestiti najbližjo veterinarsko organizacijo. 

137. člen 
(pomoč policije in civilne zaščite) 

(1) Na zahtevo pristojnega veterinarskegadnšpektorja policija 
pomaga pri omejitvi prometa z živalmi, prepovedi gibanja 
živali in oseb na okuženem območju ter pri izvajanju drugih 
ukrepov, ki jih določa ta zakon. 

(2) Pri večjih epizootijah morata po sklepu Vlade Republike 
Slovenije pomagati pri preprečevanju širjenja in pri zatiranju 
kužnih bolezni tudi policija in civilna zaščita. 

138. člen 
(preprečevanje nedovoljenega prehoda) 

(1) Policija in organi carinske službe v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi preprečujejo nedovoljen prehod oziroma prevoz 
pošiljk zunaj določenih mejnih prehodov. 

(2) Pošiljke iz 32. člena tega zakona, ki pridejo na ozemlje 
Republike Slovenije izven določenega mejnega prehoda, 
organi iz prvega odstavka tega člena zadržijo in o tem obve- 
stijo pristojno veterinarsko inšpekcijo. 

(3) S pošiljkami iz drugega odstavka tega člena se ravna po 
mednarodni pogodbi, če je v njej določen način ravnanja 
z njimi oziroma po navodilu veterinarske uprave. 

139. člen 
(prometna nezgoda) 

(1) Policija pomaga veterinarski službi pri opravljanju nalog 
ob prometni nezgodi med prevozom živali, živil, surovin in 
odpadkov. 

(2) Če veterinarska organizacija ali veterinarski inšpektor pri 
opravljanju svojih nalog in pri izvajanju ukrepov naleti na 
fizični odpor ali na oviranje pri opravljanju svojih nalog ali če 
tak odpor in oviranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva 
pomoč policije. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

140. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ravna v nasprotju s 13. členom; 
2. če ne izvede kakšnega odrejenih ukrepov za preprečevanje 
kužnih bolezni (14. člen) 
3. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 15. člena; 
4. če ravna v nasprotju s 16. členom; 
5. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 17. člena; 
6. če ne izvaja odrejenih ukrepov (19. člen); 
7. če kljub prepovedi izda zdravstveno spričevalo (četrti 
odstavek 21. člena); 
8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena, 9. če za 
objekte in opremo za klanje živali, za objekte in opremo za 
obdelavo, predelavo in skladiščenje ni bil opravljen veterinar- 
skosanitarni pregled (drugi odstavek 34. člena); 
10. če ravna v nasprotju s 35. členom; 
11. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 37. 
člena; 
12. če ne izvede kakšnega od odrejenih ukrepov za prepreče- 
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vanje škodljivih posledic zaradi ostankov zdravil in drugih 
škodljivih snovi v surovinah, živilih in krmilih (prvi odstavek 
39. člena); 
13. če ravna v nasprotju s 50. členom; 
14. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi Vlada Republike Slove- 
nije ali minister (drugi odstavek 110. in 113. člen); 
15. če ne izvaja posebnih strokovnih in drugih nalog, ki jih 
odredi minister (111. člen); 
16. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi minister (112. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

141. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba aii posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če naloži, razloži, preloži skladišči, predela ali dodela 
pošiljko, ki je namenjena za izvoz ali če je uvožena brez 
obveznega veterinarskosanitarnega pregleda (drugi odstavek 
26. člena); 

2. če na mejnih prehodih brez veterinarskosanitarskega nad- 
zora preloži ali uskladišči pošiljko, namenjeno za izvoz (prvi 
odstavek 27. člena); 

3. če brez odločbe veterinarske uprave uvozi ali v tranzitu 
prepelje ali skladišči pošiljko (prvi odstavek 28. člena); 

4. če uvoženih živali ne obdrži določen čas v karanteni ali če 
ne opravi določenih preiskav v karanteni (prvi odstavek 29. 
člena); 

5. če za zakol uvožene kopitarje, parkljarje, perutnino ali 
kunce kolje v klavnici, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
(četrti odstavek 29. člena); 

6. če zunaj določenih mejnih prehodov uvozi, izvozi ali v tran- 
zitu prepelje pošiljke (prvi odstavek 32. člena) 

7. če uvozi, izvozi ali v tranzitu prepelje pošiljke v nasprotju 
s 33. členom; 

8. če ravna v nasprotju z 41. členom; 

9. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena; 

10. če izvozi surovine, živila, ribe in perutnino za pleme, 
valilna jajca ali drugo blago v nasprotju s 46. do 48. členom; 

11. če ravna v nasprotju z 49. členom; 

12. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 51. člena; 

13. če ravna v nasprotju s 53. členom; 

14. če da v promet goveje, ovčje ali kozje kože, ki niso bile 
preizkušene na vranični prisad (drugi odstavek 57. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

142. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 180.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne zagotovi trajne in nemotene veterinarske dejavnosti 
(tretji odstavek 5. člena); 

2. če začne opravljati veterinarsko dejavnost, čeprav pristojni 
organ ni ugotovil, da izpolnjuje predpisane pogoje 74. člena; 

3. če ne zagotovi opravljanja nujne veterinarske pomoči (šesti 
odstavek 76. člena); 

4. če opravlja veterinarsko dejavnost brez dovoljenja (drugi 
odstavek 82. člena); 

5. če zaposli delavca, ki ne izpolnjuje pogojev (prvi odstavek 
94. člena); 

6. če ne omogoči nemotenega nadzorstva (102. člen); 

7. če ne izvede odrejenih ukrepov (103. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

143. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne da v določenem roku predpisanih podatkov in poro- 
čil, če ne vodi predpisane evidence ali če da nepravilne 
podatke (75. člen); 

2. če ob nevarnosti kužnih bolezni in v vseh drugih primerih 
ogrožanja zdravja ljudi in živali ne obvešča pravilno in celo- 
vito vseh zainteresiranih (četrti odstavek 17. člena); 

3. če naloži pošiljke živali ali živil v nasprotju s predpisanimi 
pogoji (tretji odstavek 22. člena); 

4. če prevoznega sredstva, s katerim odpravlja pošiljke pod 
veterinarskosanitarnim nadzorom, ne čisti ali ne dezinficira 
po razkladanju ali pred nakladanjem v primerih, ki jih določi 
pristojni organ (prvi odstavek 23. člena); 

5. če na zahtevo pristojnih organov ne pokaže zdravstvenega 
spričevala ali drugega predpisanega navodila (prvi odstavek 
25. člena); 

6. če prevoznik ne prijavi prometne nezgode najbližji veteri- 
narski organizaciji (drugi odstavek 25. člena); 

7. če klavnica ne zagotovi odvoza poškodovanih živali, suro- 
vin ali živil s kraja prometne nezgode (četrti odstavek 25. 
člena); 

8. če skladišči, pakira, predeluje ali obdeluje živila ali surovine 
v prostih carinskih conah ali konsignacijskih skladiščih brez 
veterinarskosanitarnega nadzora mejnega veterinarskega 
inšpektorja (drugi odstavek 30. člena); 

9. če mejnega veterinarskega inšpektorja oziroma javnega 
veterinarskega zavoda ne obvesti o prispeli pošiljki (prvi 
odstavek 31. člena); 

10. če javnega veterinarskega zavoda ne obvesti v roku ali ga 
sploh ne obvesti v roku začetku proizvodnje (četrti odstavek 
34. člena); 

11. če ravna v nasprotju s 44. členom; 

12. če ravna v nasprotju s 45. členom; 

13. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 47. 
člena; 

14. če ravna v nasprotju s 54. členom; 

15. če ravna v nasprotju s 55. členom; 

16. če ravna v nasprotju s 56. členom; 
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17. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 57. člena; 
18. če ne vodi evidence o izvoru odkupljenih kož (tretji odsta- 
vek 57. člena); 

19. če spravlja ali skladišči surove kože v prostorih, ki ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev (četrti odstavek 57. člena); 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

144. člen 
(prekrški posameznikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se za prekršek iz 3., 
4., 6. in 7. točke prvega odstavka 141. člena kaznuje posa- 
meznik. 

(2) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če ravna v nasprotju s 96. členom. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se za prekršek iz 3., 
4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 143. 
člena kaznuje posameznik. 

145. člen 
(mandatna kazen) 

(1) Z denarno kaznijo 20.000 SIT, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 
1. če ravna v nasprotju z 10. členom; 

2. če ravna v nasprotju z 12. členom; 

3. če za živali nima predpisanega zdravstvenega spričevala ali 
če živali v prometu niso označene (prvi, drugi in peti odstavek 
21. člena); 

4. če organizira razstavo, ocenjevanje in tekmovanje živali, 
drugo prireditev ali organizirano prodajo živali, živalski vrt ali 
prodajo živil zunaj poslovnih prostorov brez dovoljenja pri- 
stojnega organa (24. člena); 

5. če proizvaja in proda ali odkupuje mleko in mlečne izdelke, 
namenjene za javno potrošnjo, brez dovoljenja pristojnega 
organa (38. člen); 

6. če nima veterinarske napotnice za divjačino (prvi odstavek 
40. člena); 

7. če ne omogoči nemotenega nadzorstva (četrti odstavek 
126. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT, ki se izterja na kraju samem, 
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT, ki se izterja na kraju samem, 
se za prekršek kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj 
iz prvega odstavka tega člena. 

146. člen 
(varstveni ukrepi) 

(1) Za prekršek iz 6. točke prvega odstavka 141. člena in iz 
drugega odstavka 144. člena tega zakona se izreče poleg 
kazni tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, s katerimi je 
bil storjen prekršek. 

(2) Za prekršek iz 5. točke prvega odstavka 141. člena tega 
zakona se lahko izreče poleg kazni tudi varstveni ukrep pre- 
povedi opravljanja dejavnosti za določen čas. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

147. člen 
(nadaljevanje dela veterinarskih zavodov) 

(1) Obstoječe veterinarske delovne organizacije in veterinar- 
ske postaje, ki svoje organiziranosti niso uskladile z Zakonom 
o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85, 
v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavodi) nadaljujejo delo, 
dokler se ne preoblikujejo v skladu s tem zakonom. 

(2) Objekti, ki so bili zgrajeni za opravljanje veterinarskih 
delavnosti, in oprema za te namene morajo ohraniti to 
namembnost in se lahko uporabljajo samo za opravljanje 
veterinarskih dejavnosti. 

148. člen 
(prepoved statusnih sprememb in razpolaganja s sredstvi) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona so veterinarskim zavodom 
prepovedane vse statusne spremembe, ki pomenijo spre- 
membo v strukturi obstoječega kapitala, dokler se ne preobli- 
kujejo v skladu s tem zakonom. 

(2) Dokler se veterinarski zavod ne preoblikuje v skladu s tem 
zakonom, lahko samo s predhodnim soglasjem ministrstva 
proda, vlaga ali kakor koli razpolaga s sredstvi večje vredno- 
sti, če to presega redno poslovanje veterinarskega zavoda. 

(3) Šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več 
transakcij v obračunskem letu presega 5% knjižne vrednosti 
družbenega kapitala veterinarskega zavoda. 

149. člen 
(lastninjenje veterinarskih zavodov) 

Veterinarski zavodi se lastninijo tako, da: 

1. z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last Republike 
Slovenije sredstva in obveznosti do virov sredstev ter bre- 
mena, ki so bila v obstoječih veterinarskih zavodih izključno 
ali pretežno namenjena za opravljanje dejavnosti, ki jih bo po 
tem zakonu lahko opravljal le javni veterinarski zavod (2. 
odstavek 71. člena); 

2. preostali družbeni kapital se lastnini v skladu s predpisi 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

150. člen 
(lastninjen)e v korist Republike Slovenije) 

(1) Pristojni organ veterinarskega zavoda v 3 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona na predpisani način ugotovi sredstva 
in obveznosti do virov sredstev ter bremena iz 1. točke 149. 
člena tega zakona In predlaga njihovo razdelitev ministru. 
V tem predlogu predlaga tudi prenos delavcev, ki izključno ali 
pretežno opravljajo dejavnosti, ki jih bo po tem zakonu lahko 
opravljal le javni veterinarski zavod, na veterinarski zavod. 

(2) Minister na predlog posebne komisije izda odločbo, 
s katero potrdi ali pa zavrne predvideno razdelitev. Komisijo 
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona imenuje minister, 
sestavljajo pa jo predstavnik veterinarskega zavoda, predstav- 
niki ministrstva in veterinarske uprave. 

(3) Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ni možna 
pritožba, možen pa je upravni spor, ki ga lahko začnejo 
veterinarski zavod, sindikat in družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije odloči 
v upravnem sporu meritorno. Vložitev tožbe ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

(4) Sredstva in obveznosti do virov sredstev ter bremena iz 
prvega odstavka tega člena se po načelih pravnega nasled- 
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stva kot lastnina Republike Slovenije prenesejo na novousta- 
novljeni območni javni veterinarski zavod. Prav tako se na 
delovna mesta v novoustanovljenem območnem javnem vete- 
rinarskem zavodu razporedijo delavci iz prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Će veterinarski zavod ne predloži predloga razdelitve po 
prvem odstavku tega člena v roku, postane celoten družbeni 
kapital veterinarskega zavoda last Republike Slovenije. 

151. člen 
(lastninjenje preostalega družbenega kapitala) 

(1) Družbeni kapital veterinarskega zavoda, ki ostane po raz- 
delitvi sredstev iz 150. člena tega zakona, se lastnini po 
predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij s tem, da se. 

1. v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona se izdela otvoritvena 
bilanca po stanju 31.12.1992 in po metodologiji, ki velja za 
lastninjenje podjetij; 

2. hkrati se na predpisani način ugotovi delež družbenega 
kapitala, ki postane last občin oziroma Mesta Ljubljane glede 
na njihova vlaganja v veterinarski zavod v zadnjih 10 letih; 

3. če vrednost družbenega kapitala, ki postane po tem zakonu 
last Republike Slovenije in last občin, presega 51% vrednost 
celotnega družbenega kapitala obstoječega veterinarskega 
zavoda, veterinarskemu zavodu ni treba prenašati družbe- 
nega kapitala na sklade po 22. členu zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

(2) Lastninjenje veterinarskih zavodov po tem členu se konča 
z vpisom v ustrezne registre. Predlog za vpis mora biti predlo- 
žen pristojnemu organu najpozneje do 31.12.1995. 

(3) Delež občine po 2. točki prvega odstavka tega člena 
ugotovi veterinarski zavod v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona in pošlje predlog razdelitve občini. Pristojni organ 
v občini z odločbo v upravnem postopku odloči o ustreznosti 
oziroma neustreznosti ugotovljenega deleža. Zoper odločbo 
ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Vrhovno sodišče Repu- 
blike Slovenije odloči v upravnem sporu meritorno. 

152. člen 
(lastninjenje veterinarskih zavodov, ki opravljajo tudi 

kmetijske dejavnosti) 

(1) Če opravljajo veterinarski zavodi tudi kmetijske dejavnosti, 
se po postopku in na način, določen v 150. členu tega zakona, 
ni predpisani način razdelijo tudi sredstva, obveznosti do 
virov sredstev, bremena ter delavci in to glede na pretežno 
namembnost za veterinarsko oziroma kmetijsko dejavnost. 

(2) Glede na ugotovljeno namembnost sredstev, obveznosti 
do virov sredstev, bremen in dejavnost delavcev se iz veteri- 
narsko-kmetijskega zavoda do 31. 12. 1995 izloči veterinarski 
del, pri čemer se ta del hkrati lastnini po 150. in 151. členu 
tega zakona. Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler 
ne uskladi svoje organiziranosti s posebnimi predpisi. 

153. člen 
(veterinarske obratne ambulante v osemenjevalnih 

središčih) 

(1) Veterinarske obratne ambulante v osemenjevalnih središ- 
čih nadaljujejo delo v skladu s tem zakonom. 

(2) Veterinarske obratne ambulante v osemenjevalnih središ- 
čih se lastninijo v skladu s predpisi o javnih službah na 
področju kmetijstva. 

154. člen 
(veterinarske obratne ambulante v podjetjih) 

Veterinarske obratne ambulante se lastninijo kot del podjetij, 
v katerih so, in nadaljujejo delo v skladu s tem zakonom in 
v obsegu kot do zdaj, morajo pa biti organizirane kot posebne 
enote podjetja. 

155. člen 
(reorganizacija) 

(1) Mreža javne veterinarske službe se določi v dveh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Vlada Republike Slovenije ustanovi javne veterinarske 
zavode v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Ministrstvo verificira javne veterinarske zavode v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. 

156. člen 
(ustanovitev veterinarske zbornice) 

(1) Veterinarska zbornica se ustanovi v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) Javna pooblastila, ki jih določa ta zakon, začne zbornica 
izvajati, ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni strokovni, 
kadrovski in materialni pogoji za prevzem posameznega jav- 
nega pooblastila. 

(3) Do prevzema javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka 
opravlja te naloge veterinarska uprava. 

157. člen 
(rok za izdajo izvršilnih predpisov) 

(1) Vlada izda predpis iz 4. alinee 109. člena tega zakona 
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

% 
(2) Minister izda izvršilne predpise: 
- iz 33. alinee 115. člena tega zakona v 30 dneh po uveljavi- 
tvi tega zakona; 
- iz 1., 6.,.,7.,12.,19.,22.,2$.,31.,34. in 36. alinee 155. člena 
tega zakona, 2. alinee 116. člena tega zakona in 4. alinee 
117. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona; 
- druge predpise pa v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

158. člen 
(prenos sredstev pristojbin) 

(1) Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, 
odvede takoj po uveljavitvi tega zakona sredstva posebnih 
računov za zdravstveno varstvo živali proračunov občin po 
stanju 31. 12. 1994 na proračun Republike Slovenije. 

(2) S prenosom sredstev iz prejšnjega odstavka prevzame 
proračun Republike Slovenije tudi obveznosti posebnih raču- 
nov za zdravstveno varstvo živali občinskih proračunov. 

159. člen 
(akreditiranje laboratorijev) 

Pooblaščeni laboratoriji opravijo postopek akreditacije v treh 
letih po uveljavitvi tega zakona. 

160. člen 
(predpisi, ki ostanejo veljavni) 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz tega zakona se še uporab- 
ljajo: 

Navodilo o znamenjih, po katerih je mogoče sklepati, da se je 
pojavila živalska kužna bolezen ter o načinu in postopku 
poročanja o tem (Uradni list SFRJ, št. 43-576/67 in 40-570/ 
77>: 
Odredba o kužnih boleznih, za katere je treba takoj poskrbeti, 
da se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina (Uradni list 
SFRJ, št. 1-9/78); 

Pravilnik o načinu, postopku in ukrepih za zatiranje in izkore- 
nitev slinavke in parkljevke (Uradni list SFRJ, št. 5-35/70, 
32-389/70 in 40-565/77); 
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Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje stekline pri 
živalih (Uradni list SFRJ, št. 39-505/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje vraničnega 
prisada pri živalih (Uradni list SFRJ, št. 39-506/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje leptospiroze 
živali (Uradni list SFRJ, št. 6-36/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužne malo- 
krvnosti konjev (Uradni list SFRJ, št. 39-503/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje klasične 
prašičje kuge (Uradni list SFRJ, št. 6-42/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje tifusa perut- 
nine (Uradni list SFRJ, št. 6-43/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje salmoneloze 
perutnine (Uradni list SFRJ, št. 6-44/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje atipične 
kokošje kuge (Uradni list SFRJ, št. 39-507/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje bruceloze 
goved, drobnice in prašičev (Uradni listi SFRJ, št. 34- 528/89); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje goveje lev- 
koze (Uradni list SFRJ, št. 39- 504/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje tuberkuloze 
živali (Uradni list SFRJ, Št. 22-277/89); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje infekcioz- 
nega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega 
vulvovaginitisa (Uradni list SFRJ, št. 63-959/89); 

Pravilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali (Uradni 
list SFRJ, št. 39-502/88); 

Pravilnik o načinu nakladanja, prekladanja in razkladanja 
pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in žival- 
skih odpadkov v notranjem prometu, izvozu, uvozu in tran- 
zitu, o pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, 
o higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
pošiljka, in o obrazcu potrdila o zdravstvenem stanju pošiljke, 
namenjene v izvoz (Uradni list SFRJ, št. 69/90 in RS, št. 
39-1951/92); 

Pravilnik o načinu razkuževanja prevoznih sredstev, s kate- 
rimi se prevažajo pošiljke živali, proizvodov, surovin in odpad- 
kov živalskega izvora (Uradni list SFRJ, št. 11-278/89); 

Pravilnik o vrsti pošiljk živali in proizvodov živalskega 
izvora, za katera ni potrebna določba o veterinarskosanitar- 
nih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu 
(Uradni list RS, št. 20-1001/92); 

Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali 
(Uradni list SFRJ, št. 6-41/88); 

Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov med karanteno 
(Uradni list SRS, št. 39- 2088/88); 

Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v zrač- 
nem prometu (Uradni list SFRJ, št. 42-550/88, popravek 45/ 
88); 

Pravilnik o največjih količinah škodljivih snovi in sestavin 
v krmi (Uradni list SFRJ, št. 2-11/90); 

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in 
uporabljati za krmljenje živali krmila in surovine za izdelavo 
krmnih mešanic za krmljenje živali, ki vsebujejo radioaktivne 
snovi nad določenimi mejami aktivnosti (Uradni list SFRJ, št. 
6-37/88); 

Pravilnik o načinu opravljanja veterinarskosanitarnega pre- 

gleda in kontrole živali pred zakolom in proizvodov živalskega 
izvora (Uradni list SFRJ, št. 68-1081/89 in RS, št. 39-1950/ 
92); 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za klanje 
živali, obdelavo, predelavo in skladiščenje proizvodov žival- 
skega izvora (Uradni list SFRJ, št. 53-810/89); 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati klavnice za 
klanje živali iz uvoza (Uradni list SFRJ, št. 53-809/89); 

Pravilnik o laboratorijskih testih in metodah ter o pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije združenega 
dela, ki preverjajo izide laboratorijskih preiskav na področju 
diagnostike kužnih bolezni živali in veterinarsko-sanitarne 
neoporečnosti surovin in proizvodov živalskega izvora 
(Uradni list SFRJ, št. 37-468/88); 

Navodila o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije 
združenega dela za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije (Uradni list SFRJ, št. 22-291/88); 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati postaje, prista- 
nišča in javna letališča za nakladanje, prekladanje in razklada- 
nje pošiljk živali (Uradni list SFRJ, št. 6-39/88); 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za živali 
ter skladišča za proizvode, surovine in odpadke živalskega 
izvora na mejnih prehodih (Uradni list SFRJ, št. 6-40/88); 

Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali 
(Uradni list SFRJ, št. 6-41/88); 

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na tečajih 
za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih in o predpisih 
(Uradni list SRS, št. 3-109/78 in 43-2289/88); 

Navodilo o bolezenskih znamenjih, po katerih je mogoče 
soditi, da se je pojavila živalska kužna bolezen ter o načinu in 
postopku obveščanja o tem (Uradni list SRS, št. 40-1642/85, 
28-1541/88 in 7-364/90); 

Navodilo o načinu pošiljanja materiala, ki je potreben za 
diagnostično preiskavo (Uradni list SRS, št. 39-2089/88); 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih 
kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40-1643/85); 

Odredba o ukrepih za preprečevanje klasične prašičje kuge 
(Uradni list SRS, št. 30-1311/85, popravek 31/85); 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje klostridij- 
skega enteritisa pujskov (Uradni list SRS. št. 28-1539/88); 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninje- 
nje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Uradni list SRS, št. 
7-363/90); 

Odredba o ukrepih za preprečevanje nalezljive malokrvnosti 
kopitarjev (Uradni list SRS, št. 7-355/81); 

Pravilnik o kužnih boleznih, s katerimi ne smejo biti okužena 
osemenjevalna središča, plemenske črede in jate, valilnice, 
ribogojnice in vzrejališča matic (Uradni list SRS, št. 3-106/78 
in 28-1540/88); 

Navodilo za Izvajanje preventivnih ukrepov pri klanju bolnih, 
živali, v sili zaklanih živali in pri klanju živali iz hlevov z nepre- 
verjeno ali sumljivo epizootiološko situacijo (Uradni list SRS, 
št. 39-1701/87); 

Navodilo o dokumentaciji in o načinu dela upravnega organa' 
v postopku za uveljavljanje odškodnine za živali, surovine in 
predmete (Uradni list SRS, št. 10-544/88); 

Pravilnik o strokovnih, organizacijskih, kadrovskih in higien- 
sko-tehničnih pogojih za delo veterinarskih organizacij 
(Uradni list SRS, št. 40-1641/85); 
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Odločba o pooblastitvi veterinarskih organizacij za opravlja- 
nje posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva živali 
(Uradni list SRS, št. 39-2091/88 in 9-389/89); 

Odločba o imenovanju komisije za veterinarsko-sanitarni 
nadpregled živali, surovin in proizvodov živalskega izvora 
(Uradni list SRS, št. 39-2092/88); 

Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe v veterinarskih organizacijah (Uradni list 
SRS, št. 7-316/83 in 13-662/87); 

Pravilnik o sistematičnem nadzorstvu nad zdravjem in spo- 
sobnostjo za pridobivanje živalskega semena in oplojevanje 
ter o zdravstveni neoporečnosti živalskega semena in pleme- 
njakov (Uradni list SRS, št. 32-1522/81); 

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na tečajih 
za preglednike divjačine v lovskih organizacijah (Uradni list 
SRS, št. 3-110/78 in 43-2290/88); 

Navodila o preventivnih ukrepih za zagotavljanje neoporeč- 
nega pregleda, transporta in zbiranja divjačine (Uradni list 
SRS, št. 27-1286/87); 

Pravilnik o načinu neškodljivega odstranjevanja živalskih tru- 
pel in odpadkov živalskega izvora ter o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati objekti in oprema za zbiranje, neškodljivo odstra- 
njevanje in ugotavljanje vzroka pogina ter prevozna sredstva 
za prevoz živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora 
(Uradni list SFRJ, št. 53-811/89); 

Odredba o določitvi območja, na katerem mora biti zagotov- 
ljen reden odvoz živalskih odpadkov (Uradni list SRS, št. 
3-104/78); 

Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih prosto- 
rov, v katerih se spravljajo ali skladiščijo kože (Uradni list 
SRS, št. 21-1123/81); 

Navodilo o vodenju registra o živalih in objektih, o nabavi in 
izdaji zdravstvenih spričeval ter o vplačanih pristojbinah, 
dovoljenju za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno 
potrošnjo, potrdilu o prijavi in registraciji psa in o opravljeni 
vakcinaciji proti steklini ter o postopku pri vodenju in izdaja- 
nju teh listin in o evidenci (Uradni list SRS, št. 39-2090/88); 

Navodilo o evidencah, ki jih vodijo upravni organi, pristojni za 
veterinarsko inšpekcijo in pooblaščene veterinarske organi- 
zacije združenega dela v R Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
17-892/84); 

Pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem pri izvaja- 
nju zdravstvenega varstva živali (Uradni list SRS, št. 40-1645/ 
85); 

Navodilo o pogojih za izdajo dovoljenja za poskus na živalih 
v znanstveno-raziskovalne namene (Uradni list, št. 40-1646/ 
85 in 22-1071/87); 

Odlok o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj (Uradni list 
RS, št. 17-613/91 in 7-831/92); 

Pravilnik o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega 
izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko-sanitar- 
nih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu 
(Uradni list RS, št. 20-1001/92); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje kužnih 
bolezni čebel (Uradni list RS, št. 20/002/92); 

Odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in tranzit 
pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega 
izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih 
celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se 
lahko prenese kužna bolezen živali (Uradni list RS, št. 
11 "-567/921: 
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Makedonije (Uradni list RS, št. 23.1080/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in 
Srbije (Uradni list RS, št. 25-1154/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Bolgarije (Uradni list RS, št. 26-1167/93); 

Odredba o prepovedi in omejitvah uvoza in prevoza pošiljk 
parkljarjev izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz 
evropskih držav (Uradni list RS, št. 29-1289/93, 59-2138/93 
in 63-2329/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Hrvaške (Uradni list RS, št. 55-2015/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in 
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih 
in divjih prašičev, iz Zvezne Republike Nemčije (Uradni list 
RS, št. 59-2139/93); 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje 
vnetja vimena pri kravah (Uradni list RS, št. 39-1614/93); 

Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in 
preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list 
RS, št. 72-2657/93); 

- Uredba o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila 
ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinar- 
sko-sanitarne preglede v notranjem prometu ter o višini 
pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede'pošiljk v pro- 
metu čez državno mejo (Uradni list RS, št. 17-717/94). 

161. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati Zakon 
o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo (Uradni list SFRJ, št. 43-635/86). 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o zdravstve- 
nem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37-1512/85), razen 
v delu, ki ureja zaščito živali pred mučenjem (78. in 79. člen) 
ter kazenske določbe zaradi mučenja živali - prvi, drugi in 
četrti odstavek 118. člena v zvezi z 12. in 13. točko 118. člena, 
prvi in drugi odstavek 12. člena v zvezi s 6. točko 122. člena ter 
prvi odstavek 124. člena). 

162. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na 24. seji dne 29.9.1994 je imel Državni zbor Republike 
Slovenije prvo obravnavo predloga zakona o veterinarstvu in 
ga sprejel. Vladi Republike Slovenije je naročil, da pripravi 
predlog zakona za drugo obravnavo, pri čemer naj prouči in 
ustrezno upošteva stališča in sklepe Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Državni zbor Republike Slovenije je s sklepom tudi zadolžil 
Vlado Republike Slovenije, da pripravi osnutek mreže javne 
veterinarske službe in da pri ustanavljanju mreže javnih vete- 
rinarskih zavodov upošteva predlaganih devet območij. Zato 
predlagatelj k predlogu zakona prilaga tudi osnutek mreže 
javne veterinarske službe, ki izhaja iz obstoječe mreže, ki se je 
izkustveno gradila vse od druge svetovne vojne in upošteva 
tudi kriterije iz 72. člena predloga tega zakona. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obrav- 
navo preučil in ustrezno upošteval mnenja in pripombe, ki so 
jih na predlog zakona za prvo obravnavo podali Odbor za 
kmetijstvo in gozdarstvo in Sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve, Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano Državnega sveta, ter sklepe in stališča Državnega 
zbora. 

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki in dopolni- 
tve predloga zakona, ne pa redakcijski popravki ter jezikovne 
izboljšave. Zaradi preglednosti so spremembe v besedilu čle- 
nov prikazane v mastnem tisku. 

V zvezi s stališči in sklepi Državnega zbora Republike Slove- 
nije, ki so upoštevani, so v predlogu zakona za drugo obrav- 
navo napravljene naslednje spremembe in dopolnitve: 

V 13. členu je dodan nov peti odstavek, ki veterinarskim 
strokovnim delavcem in sodelavcem, ki pridejo v stik z oku- 
ženo živaljo ali okuženim materialom, prizna morebitno 
okužbo z isto boleznijo kot poklicno obolenje. 

V tretji točki 66. člena je v obsegu sekundarne veterinarske 
službe, ki jo opravlja javni zavod, urejeno tudi svetovanje in 
zdravstveno varstvo čebel in rib. 

V drugem odstavku 72. člena so navedena nekatera dodatna 
merila za postavitev mreže javne veterinarske službe. 

Predlagatelj je že v predlogu zakona za prvo obravnavo dolo- 
čil ustrezna pooblastila Veterinarske zbornice na izobraževal- 
nem, zakonodajnem in cenovnem področju (vodi strokovne 
izpite, organizira strokovno izpopolnjevanje, sodeluje pri pri- 
pravi predpisov, sodeluje pri določanju meril za oblikovanje 
cen). Menimo, da bi večja pooblastila predstavljala poseganje 
v funkcijo države in izobraževalnih ustanov, zato to stališče 
v drugem branju ni upoštevano. 

V zvezi s sklepom, da naj predlagatelj zakona v predlogu 
zakona za drugo obravnavo vključi možnost, da bo operativni 
veterinarsko-sanitarni nadzor v klavnicah in živilskih obratih 
dostopen zasebni veterinarski dejavnosti s koncesijo,predla- 
gatelj meni, da je rešitev, predvidena v šestem odstavku 71. 
člena predloga zakona ustrezna, saj izjemoma dovoljuje, da 
veterinarske storitve, ki jih sicer lahko opravlja le javni zavod, 

opravljajo privatne organizacije na podlagi koncesije. 
V načelu pa mora ureditev na tem področju ostati nespreme- 
njena iz naslednjih razlogov: 

Veterinarska služba v živilskih obratih, poleg ostalega, 
odkriva tudi morebitne napake zasebne veterinarske dejavno- 
sti (npr. napačne diagnoze in zdravljenje, napake pri izvajanju 
diagnostičnih terenskih preiskavah, vakcinacijah ipd.). 

Zato bi takšno pooblastilo zasebni veterinarski dejavnosti 
privedlo do prikrivanja napak zasebne veterinarske dejavnosti 
in do nepravočasnega ukrepanja veterinarske inšpekcije. 

Pri opravljanju veterinarsko-sanitarnega pregleda ima stro- 
kovni delavec dolžnost določiti tudi ukrepe (npr. prepovedati 
promet z živili, prepovedati uporabo prostorov itd.). Zasebnik 
bo tako pri vsakem ukrepanju pred dilemo ali zavarovati 
potrošnika ali pa interese svoje zasebne prakse. 

Zato menimo, da dejavnost veterinarsko-sanitarnih pregle- 
dov ni združljiva z zasebno veterinarsko dejavnostjo. Pooblaš- 
čanje zasebne veterinarske dejavnosti za opravljanje strokov- 
nih del v inšpekcijskih zadevah bi bilo v nasprotju z interesi 
postopka in v nasprotju z določbami, ki jih predvideva zakon 
o upravi. 

Predlagana določba bi lahko povzročila negativne posledice 
v izvoznih obratih, ki so registrirani in pod nadzorstvom 
Evropske skupnosti in drugih držav. 

Predlagatelj soglaša s stališči Zveze potrošnikov Slovenije in 
Društva živilskih higienikov Slovenije ter Društva veterinarjev 
javne in upravne službe Slovenije: 

- da so veterinarsko-sanitarni pregledi živil živalskega 
izvora sestavni del nadzora in da opravljanje teh del ni združ- 
ljivo z interesi zasebne veterinarske dejavnosti. Zato se zanje 
koncesija ne more podeliti; 
- da mora biti veterinarsko-sanitarni nadzor v živilskih obra- 
tih za notranji promet enak kot v izvoznih obratih. 

Upoštevan je tudi predlog, da naj se roki za izdajo podzakon- 
skih aktov ustrezno skrajšajo. 

V zvezi s sklepom, da naj predlagatelj zakona pri zagotovitvi 
mreže javnih veterinarskih zavodov predlaganih 6 območnih 
zavodov razširi na 9, je bilo ponovno analizirano stanje na tem 
področju. Ugotovljeno je bilo, da nekateri od obstoječih zavo- 
dov ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje veterinarskih 
dejavnosti na sekundarni ravni po veljavnih predpisih. Za 
izvajanje sekundarnih veterinarskih dejavnosti je glede na 
potrebe v območjih (število živali, živilskih obratov in proiz- 
vodnje) predvideno različno število delavcev (na primer: 
južno primorsko območje 7, dolenjsko posavsko območje 14, 
gorenjsko območje 17) zato ustanovitev območnih zavodov 
na teh območjih ne bi bila racionalna. Še posebej nesprejem- 
ljivo pa je, da bi se ustanavljali novi območni zavodi (na 
primer Koroška z 2 veterinarjema). Število predvidenih delav- 
cev v drugih območnih zavodih pa je med 20 in 30, kar je 
natančno razvidno v priloženem osnutku mreže javnih zavo- 
dov. Zato daje predlagatelj v zvezi s tem svoje amandmaje. 

* 
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

AMANDMA K 28. ČLENU 

Dodajo se novi šesti do osmi odstavek, ki se glasijo: 

»(6) Za uvoz neavtohtonih (tujih) vrst živali si mora uvoznik 
pridobiti tudi poprejšnje soglasje pristojnega organa za var- 
stvo naravne in kulturne dediščine. 

(7) Uvoz in vnos živih za živali patogenih mikrobov (bakterij, 
virusov in gliv) sta prepovedana. 

(8) Ministrstvo lahko izjemoma pod določenimi pogoji dovoli 
uvoz mikroorganizmov iz prejšnjega odstavka znanstvenim in 
raziskovalnim organizacijam, če jih potrebujejo za znanstve- 
noraziskovalne namene in izpolnjujejo predpisane pogoje.« 

Obrazložitev: 
V šestem odstavku gre za uskladitev s predpisi, ki urejajo 
varstvo naravne in kulturne dediščine in mednarodnimi kon- 
vencijami, po katerih je vnašanje tujih živalskih vrst prepove- 
dano, le izjemoma pa dovoljeno s soglasjem pristojnega or- 
gana. 

Sedmi in osmi odstavek pa sta potrebna zaradi preprečitve 
nekontroliranega uvoza in vnosa mikroorganizmov v Slove- 
nijo, ker bi to lahko povzročilo izbruhe bolezni in s tem veliko 
gospodarsko škodo. Za izvajanje znanstveno raziskovalnega 
dela in uvajanje novih laboratorijskih metod je treba uvažati 
tudi gojišča ali žive vakcine kužnih mikrobov, kar pa bo 
mogoče le pod določenimi pogoji, ki bodo predpisani, in le 
znanstvenoraziskovalnim inštitucijam, ki bodo za to izpolnje- 
vale predpisane pogoje. 

AMANDMAJA K 40. ČLENU 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Lovska organizacija mora imeti za divjačino, ki je namenjena 
za javno potrošnjo in se odpremlja iz lovišča v zbiralnico, 
predpisano napotnico, s katero se potrjuje, da je divjad uple- 
njena v lovišču, v katerem ni prepovedan promet zaradi ugo- 
tovitve kužne bolezni in da ni ugotovljenih znamenj o sumu na 
bolezen.« 

2. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»(6) Predpisani veterinarsko-sanitarni pregled divjačine se 
opravlja v zbiralnici « 

Obrazložitev: 
Dopolnitev tega člena je bila potrebna, da se jasno določi, da 
preglednik divjačine ne opravlja veterinarsko-sanitarnega 
pregleda mesa, temveč da se ta opravi v zbiralnici. 

AMANDMA K 54. ČLENU 

4. alinea tretjega odstavka se črta. 

Obrazložitev: 

Inšpekcijski ukrepi v zvezi s preprečevanjem nedovoljenih 
emisij v okolje so na podlagi zakona o varstvu okolja predmet 
in delovne naloge inšpekcije varstva okolja. 

AMANDMA K 56. ČLENU 

Podnaslov se spremeni tako, da se glasi »zakopavanje žival- 
skih trupel«. 

Prvi in drugi odstavek se črtata, sedanji tretji odstavek 
postane prvi odstavek. 

Obrazložitev: 

Določbe prvega in drugega odstavka so nepotrebne, ker to 

problematiko že urejata zakon o varstvu okolja in zakon 
o gospodarskih javnih službah, podrobneje pa bo urejena 
v podzakonskih predpisih k tema zakonoma. 

AMANDMA K 58. ČLENU: 

Doda se nova 5. alinea, ki se glasi: 

»- priprava epidemioloških študij o riziku vnosa živalskih 
kužnih bolezni iz drugih držav in študij za ekonomsko opti- 
malne ukrepe proti živalskim kužnim boleznim«. 

Obrazložitev: 

Zaradi nevarnosti vnosa kužnih bolezni in preprečevanje teh 
bolezni je potrebno stalno spremljanje epizootioloških razmer 
v drugih državah in ekonomike preprečevanja in zatiranja 
kužnih bolezni. 

AMANDMA K 60. ČLENU 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»(6) Zoper odločbo veterinarskega inšpektorja o tem, ali so 
izpolnjeni pogoji za izplačilo odškodnine, ima stranka pravico 
do pritožbe v 8 dneh od prejema odločbe.« 

Obrazložitev: 

Določba je potrebna zato, ker teče spor o pravici do odškod- 
nine v celoti po upravni poti; medtem ko se o višini odškod- 
nine odloča na prvi stopnji v upravnem postopku, če pa 
stranka s tem ni zadovoljna, lahko zahteva odločitev sodišča 
v nepravdnem postopku. 

AMANDMA K 64. ČLENU 

12. točka se črta. 

Obrazložitev: 

Neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel je sedaj organizi- 
rano v regionalih zavodih in s tem zelo racionalno urejeno. 
V primeru pogina živali gre tudi za sum kužne bolezni in zato 
bi prepustitev te dejavnosti »prevoznikom« predstavljala 
resno nevarnost za širjenje kužnih bolezni. Ta dejavnost je 
ozko povezana s patoanatomsko diagnostiko, zato se pred- 
laga, da je organizirana v javnem zavodu. Po opravljeni pato- 
anatomski diagnostiki pa odpadke prevzame javna gospodar- 
ska služba, organizirana po zakonu o varstvu okolja. 

AMANDMA K 67. ČLENU 

V prvem odstavku se besedilo »območni javni veterinarski 
zavodi« nadomesti z besedilom »Veterinarski zavod Slovenije 
M. 
Obrazložitev: 

V zvezi s sklepom, da naj predlagatelj zakona pri postavitvi 
mreže javnih veterinarskih zavodov zdajšnjih 6 predlaganih 
območnih veterinarskih zavodov razširi na 9 in da naj najzah- 
tevnejšo specialistično službo opravlja veterinarska fakulteta, 
je predlagatelj ugotovil, da je na območjih, ki jih je predlagal 
Državni zbor, organizirana sekundarna veterinarska služba, 
saj je to potrebo dokazala že večletna praksa. Predlagatelj pa 
meni, da je treba organizirati 1 veterinarski zavod Slovenije 
z 9 območnimi enotami, in sicer iz naslednjih razlogov: 

- veterinarska služba na sekundarni ravni bo lahko po tem 
predlogu racionalnejše organizirana; 
- nekatere specialistične dejavnosti, ki v enem regionalnem 
zavodu ne bi bile polno angažirane, bi lahko delovale na 
območju dveh ali več območnih enot (npr. strokovnjak za 
reprodukcijo, epizootiologijo in higieno živil ter veterinarsko- 
higienska služba); 
- v primeru občasnega povečanja proizvodnje v posameznih 
živilskih in drugih obratih (ali bolezni, dopustov veterinarskih 
delavcev) bo lažje zagotoviti stalno veterinarsko-sanitarno 
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službo z začasno premestitvijo veterinarskih strokovnih 
delavcev iz obratov, ki obratujejo z zmanjšano kapaciteto. 

Iz osnutka mreže javne veterinarske službe, ki je temu zakonu 
priložen, bo poleg mreže razviden tudi organogram in predvi- 
deno število delavcev javne veterinarske službe na sekun- 
darni ravni. 

AMANDMA K 71. ČLENU 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»(7) V predelih, kamor ne seže organizirano osemenjevanje, 
se lahko izjemoma dodeli koncesija za osemenjevanje tudi 
osebi, ki ni veterinarski strokovni delavec, če ta oseba izpol- 
njuje predpisane pogoje.«. 

Obrazložitev: 

Po veljavni zakonodaji, ki ureja živinorejo, je izjemoma dovo- 
ljeno rejcem iz gorskih in hribovitih predelov, kamor ne seže 
organizirano osemenjevanje, da sami izvajajo osemenjevanje 
svojih živali. Glede na odročnost takih zaselkov in časovno 
omejenost oploditvene sposobnosti živali ter sorazmerno 
zahtevnost priučitve tega opravila se naj bi s tem zakonom 
dala možnost, da tudi osebe, ki niso veterinarski strokovnjaki, 
lahko izvajajo osemenjevanje tudi živali drugih lastnikov 
v takem območju, seveda v izjemnih primerih in na podlagi 
koncesije, ki pa bi jo v skladu z amandmajem k 84. členu 
dodeljevala veterinarska uprava v soglasju z živinorejsko 
službo. 

AMANDMA K 72. ČLENU 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Mrežo javne veterinarske službe sestavljata Veterinarski 
zavod, Veterinarski inštitut Slovenije in zasebne veterinarske 
organizacije (zasebna veterinarska dejavnost), ki opravljajo 
veterinarske storitve javne veterinarske službe na podlagi 
koncesije. 

Obrazložitev: 

Glede na predlagani amandma k 67. členu je treba popraviti 
tudi besedilo v 72. členu. 

AMANDMA K 38., 52., 53., 68.,73., 78., 80 ČLENU 
V teh členih se besedilo »območni zavod« nadomesti z bese- 
dilom »Veterinarski zavod Slovenije«. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 67. členu, če bo 
sprejet amandma k 67. členu, je treba v vseh členih zakona 
besedilo »območni zavod« nadomestiti z besedilom« Veteri- 
narski zavod Slovenije«. 

AMANDMA K 67. ČLENU 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Veterinarski zavod Slovenije ustanovi Vlada Republike Slo- 
venije. Akt o ustanovitvi zavoda mora določiti tudi območne 
enote.« 

Obrazložitev: 

Glede na amandma k 67. členu je treba ustrezno spremeniti 
drugi odstavek 77. člena. 

AMANDMA K 84. ČLENU 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) O izbiri koncesionarja za opravljanje osemenjevanja iz 4. 
točke 64. člena tega zakona odloči veterinarska uprava 
v soglasju s pristojno živinorejsko službo.« 

Obrazložitev: 

Pri opravljanju osemenjevanja morajo koncesionarji upošte- 
vati tudi rejske programe osemenjevanja, prepoved reje dolo- 
čenih linij in pasem. Zato mora imeti živinorejska služba tudi 
vpliv na izbiro izvajalca osemenjevanja. 

AMANDMAJI K101. ČLENU: 

1. Če je sprejet amandma k 67. členu, se v prvem odstavku 
črta besedilo »Združenja veterinarskih zavodov«. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 67. členu. Če bo le en 
veterinarski zavod v republiki, ne bo treba ustanavljati združe- 
nja veterinarskih zavodov, ki je predvideno le, če bodo v Slo- 
veniji območni zavodi. 

2. Na koncu prvega odstavka se namesto besedila: »veterinar- 
ska inšpekcija« doda besedilo »Društva veterinarjev javne in 
upravne službe Slovenije.« 

Obrazložitev: 

Na predlog društva bo veterinarske strokovne delavce javne 
in upravne službe v veterinarskem svetu zastopal tudi pred- 
stavnik novo ustanovljenega društva. 

3. V drugem odstavku se za 2. alineo doda nova 3. alinea, ki se 
glasi: 

»- predlaga epidemiološke, ekonomske in druge analize na 
področju veterinarstva«. 

Obrazložitev: 

Na predlog Veterinarske fakultete so dopolnjene naloge Vete- 
rinarskega sveta. 

AMANDMA K107. ČLENU 

Če je sprejet amandma k 67. členu, se ta člen črta. 

Obrazložitev: 

Ta amandma je povezan z amandmajem k 67. in drugimi členi, 
ki določajo ustanovitev samo enega veterinarskega zavoda na 
sekundarni ravni. Če bodo ti amandmaji sprejeti, Združenja 
veterinarskih zavodov ne bo. 

AMANDMA K108. ČLENU 

Drugi odstavek 108. člena se nadomesti z naslednjim besedi- 
lom:»Podatki iz registra vključujejo tele podatke, ime in pri- 
imek, enotno matično številko ter prebivališče lastnika živali 
oziroma objektov; za pravne osebe pa ime in sedež ter 
matično številko ter naslov posameznih objektov, kjer se 
opravlja dejavnost. Za vzpostavitev in vodenje registra ima 
pooblaščena oseba pravico vpogleda v centralni register pre- 
bivalstva in poslovni register.«. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi možnosti uporabe EMŠO in 
matične številke pravne osebe ter vpogleda v centralni regi- 
ster prebivalstva ter v poslovni register pri vzpostavljanju in 
vodenju veterinarskih registrov. 

AMANDMA K112. ČLENU 

Podnaslov k temu členu se spremeni tako, da se glasi 
»(izjemni ukrepi ministra)«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Če veterinarske organizacije v Republiki Sloveniji ne 
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izpolnjujejo predpisanih pogojev za izvajanje določene dejav- 
nosti javne veterinarske službe, organizira ministrstvo izvaja- 
nje teh dejavnosti pri ustreznih inštitucijah v državi ali v dru- 
gih državah.« . 

Obrazložitev: 

Za nekatere veterinarske storitve trenutno veterinarske orga- 
nizacije niso usposobljene, zato je treba predvideti možnost, 
da te dejavnosti izvajajo druge za to usposobljene inštitucije 
v državi in izven nje. Nekaterih veterinarskih storitev tudi 
v bodoče ne bomo izvajali v državi, ker zahtevajo posebno 
opremo, ki bi bila zaradi majhne uporabe neizkoriščena, zato 
bi bile predrage in neracionalne. Če hočemo zagotoviti izvaja- 
nje javne veterinarske službe v celoti, bo nujno sodelovanje 
z drugimi inštitucijami v državi in tujini. 

AMANDMA K115. ČLENU 

Doda se nova alinea, ki se glasi :»- določi pogoje za uvoz 
mikroorganizmov, način hranjenja in ravnanja z njimi ter 
evidence v zvezi z njimi;« 

Obrazložitev: 

Ta amandma je povezan z amandmajem k 28. členu, ki ureja 
uvoz mikroorganizmov. V zvezi s tem bo treba izdati poseben 
podzakonski predpis. 

AMANDMA K119. ČLENU 

Ta člen se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 56. členu. Izdaja 
takega podzakonskega predpisa je predvidena že po zakonu 
o varstvu okolja. 

AMANDMA K122. ČLENU 

Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Upravne naloge na področju veterinarstva opravlja veterinar- 
ska uprava.« 

Obrazložitev: 

Glede na novi zakon o upravi, kjer je prva stopnja inšpekcij 
predvidena v upravnih enotah, je treba ustrezno spremeniti 
tudi člene, ki urejajo veterinarsko upravo in veterinarsko 
inšpekcijo. 

AMANDMA K123. ČLENU 

Za zadnjo alineo se doda nova alinea, ki se glasi: 

»- vodi register objektov in živali.« 

Obrazložitev: 

Pomotoma je izpadla ta naloga veterinarske uprave, zato jo 
dodajamo z amandmajem. 

AMANDMAJA K 124. ČLENU 

1. 8. alinea prvega odstavka se črta. 

Obrazložitev: 

Kot že obrazloženo k amandmaju k 54. členu so naloge 
inšpekcijskega nadzorstva v zvezi z okoljem v pristojnosti 
inšpekcije za okolje, zato jih je treba črtati iz pristojnosti 
veterinarske inšpekcije. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja predpisov 

iz prejšnjega odstavka opravljajo neposredno veterinarski 
inšpektorji upravnih enot, razen zadev, ki so v pristojnosti 
veterinarske inšpekcije veterinarske uprave « 

Obrazložitev: 

Skladno z zakonom o upravi je treba jasno razmejiti pristojno- 
sti veterinarskih inšpektorjev v upravnih enotah in inšpektor- 
jev v veterinarski upravi. 

DODA SE NOV 124. A ČLEN 

Doda se nov 124.a člen, ki se glasi: 

»Veterinarski inšpektorji veterinarske uprave imajo tele pra- 
vice in dolžnosti: 
1. določajo mejo okuženega in ogroženega območja, če sega 
preko mej upravne enote; 
2. odrejajo ukrepe za preprečevanje in zatiranje posebno 
nevarnih kužnih bolezni; 
3. neposredno nadzirajo delo veterinarskih inšpektorjev 
upravnih enot; 
4. neposredno nadzirajo izvozne obrate, veterinarske postaje 
osemenjevalnih središč, veledrogerije in organizacije, ki 
opravljajo laboratorijsko in klinično preizkušanje zdravil; 
5. neposredno nadzirajo veterinarske organizacije, ki oprav- 
ljajo terciarno veterinarsko dejavnost; 
6. izvajajo mejni veterinarsko sanitarni nadzor; 
7. izdajajo poprejšnje soglasje iz 44. člena tega zakona za 
izvozne objekte, kafilerije, prostore za proizvodnjo in skladiš- 
čenje semena in zarodkov, objekte sekundarne in terciarne 
veterinarske službe, objekte in opremo za proizvodnjo in 
promet zdravil in objekte obmejnih veterinarskih postaj; 
8. opravljajo neposreden nadzor ali zagotovijo nadzor po 
drugi osebi, če tega v okviru svoje pristojnosti ni zagotovil 
veterinarski inšpektor upravne enote. 

Obrazložitev: 

Zaradi razmejitve pristojnosti med inšpektorjem v upravni 
enoti in med inšpektorjem v veterinarski upravi so v tem členu 
določene naloge veterinarskega inšpektorja veterinarske 
uprave. 

AMANDMA K133. ČLENU 

Ta člen se črta. 

Obrazložitev: 

Ker so plače za upravne delavce enotno urejene v zakonu in 
podzakonskih aktih, je treba ta člen črtati. 

AMANDMAJA K134. ČLENU 

1. Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»(2) Zoper odločbo veterinarskega inšpektorja upravne enote 
je dovoljena pritožba v 8 dneh od dneva vročitve na veterinar- 
sko upravo.« 

2. V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se pred 
besedama »in mejnega« doda besedilo »veterinarske 
uprave«. 

Naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

Zaradi razmejitve pristojnosti med veterinarskimi inšpektorji 
v upravni enoti in v veterinarski upravi je treba natančno 
določiti pritožbeni organ. 

AMANDMAJA K 135. ČLENU 

1. V prvem odstavku se za besedo »inšpektor« doda še besedi 
»upravne enote«. 
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2. V drugem odstavku se besedilo »Vodja organizacijske 
enote v veterinarski upravi mora« nadomesti z naslednjim 
besedilom »Veterinarski inšpektor veterinarske uprave, vodja 
veterinarske inšpekcije upravne enote in vodja mejne postaje 
morajo«. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi razmejitve pristojnosti med vete- 
rinarskim inšpektorjem v upravni enoti oziroma veterinarski 
upravi. 

AMANDMA K138. ČLENU: 

Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »ali pa prena- 
potijo na pristojen mejni prehod, če gre za primere, ko se je 
prevoznik zaradi nevednosti ali drugega opravičljivega 
razloga znašel na napačnem mejnem prehodu«. 

Obrazložitev: 

Upoštevan je predlog Ministrstva za finance, ker v tem pri- 
meru ne gre za nedovoljen prehod. 

AMANDMA K140. ČLENU 

V prvem odstavku se doda 7.a točka, ki se glasi: 

»Če ravna v nasprotju s sedmim in osmim odstavkom 28. 
člena;« 

Obrazložitev: 

V zvezi z amandmajem k 28. členu je treba določiti tudi 
denarno kazen za prekršek. 

AMANDMA K149. ČLENU 

Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Veterinarski zavodi se lastninijo tako, da: 

1. postanejo z dnem uveljavitve tega zakona last Republike 
Slovenije vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev ter 
bremena, ki so bila v obstoječih veterinarskih zavodih (veteri- 
narskih delovnih organizacijah in veterinarskih postajah) izk- 
ljučno ali pretežno namenjena za opravljanje dejavnosti, ki jih 
bo po tem zakonu lahko opravljal le javni veterinarski zavod 
(2. odstavek 71. člena); 

2. preostali družbeni kapital, ki po izločitvi sredstev, obvezno- 
sti do virov sredstev ter bremen, namenjenih opravljanju javne 
veterinarske službe v javnem zavodu, ostane v obstoječemu 
veterinarskemu zavodu, se lastnini na način, ki ga določa 151. 
člen tega zakona.« 

AMANDMA K 150. ČLENU 

Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Pristojni organ veterinarskega zavoda v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona ugotovi sredstva in obveznosti do 
virov sredstev ter bremena iz 1. točke 149. člena tega zakona 
in predlaga njihovo razdelitev ministru. V tem predlogu pred- 
laga tudi prenos delavcev, ki izključno ali pretežno opravljajo 
dejavnosti, ki jih po tem zakonu lahko opravlja le javni veteri- 
narski zavod, na javni veterinarski zavod. Hkrati ugotovi tudi 
delež družbenega kapitala, ki postane last občin oziroma 
Mesta Ljubljana, glede na njihova vlaganja v zadnjih 10 letih 
in ga predloži v soglasje ministrstvu. Ministrstvo mora v enem 
mesecu od prejema dati soglasje ali imenovati komisijo, ki bo 
na novo ugotovila delež oziroma delavce, sicer se šteje, da je 
soglasje dano. Komisijo sestavljajo predstavnik veterinar- 
skega zavoda, predstavniki ministrstva in veterinarske uprave. 

(2) Veterinarski zavod v roku iz prejšnjega odstavka izdela 
otvoritveno bilanco po stanju na dan 1.1.1993 po metodolo- 
giji, ki velia za lastninjenje podjetij, prav tako pa izdela tudi 

razdelitveno bilanco, v kateri razdeli sredstva, namenjena 
opravljanju dejavnosti po drugem odstavku 71. člena tega 
zakona in sredstva, namenjena opravljanju zasebne veterinar- 
ske dejavnosti ter oboje predloži v soglasje ministrstvu za 
kmetijstvo in gozdarstvo, ki ravna enako kot v prejšnjem 
odstavku. 

(3) Zoper odločbo ministrstva glede ugotovitve deleža, otvori- 
tvene in razdelitvene bilance ter prenosa delavcev ni možna 
pritožba, možen pa je upravni spor, ki ga lahko sprožijo 
veterinarski zavod, sindikat in družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja v roku 30 dni po prejemu odločbe. 

(4) Na podlagi pravnomočne odločbe ugotovljena sredstva, 
namenjena opravljanju dejavnosti po 2. odstavku 71. člena 
tega zakona se izločijo iz veterinarskega zavoda in se z njimi 
ustanovi javni veterinarski zavod, ki je v tem delu pravni 
naslednik bivšega zavoda. 

(5) Veterinarski zavod izplača ugotovljeni delež občini ali 
Mestu Ljubljana v denarju oziroma z njimi kako drugače 
pogodbeno uredi medsebojna razmerja glede pravnomočno 
ugotovljenega deleža. 

(6) Če veterinarski zavod ne predloži predloga po v prej 
opisanih točkah tega člena, postane celoten družbeni kapital 
veterinarskega zavoda last Republike Slovenije.« 

AMANDMA K 151. ČLENU 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 

»1. Družbeni kapital, ki po izločitvi ostane v veterinarskem 
zavodu, se ponudi v odkup delavcem, zaposlenim v veterinar- 
skih zavodih, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem, 
z možnostjo lastninjenja po veterinarskih zavodih ali po vete- 
rinarskih postajah. 

2. Veterinarski zavod razdeli zaposlenim, bivšim zaposlenim 
in upokojenim delavcem navadne delnice za največ 20% vred- 
nosti preostalega družbenega kapitala v zameno za lastninske 
certifikate oziroma ožjim družinskim članom zaposlenih, biv- 
ših zaposlenih in upokojenih, kot preostanek delnic do vred- 
nosti 20% družbenega kapitala, če le-ta ni bil razdeljen. 
V primeru, da našteti subjekti predložijo veterinarskemu 
zavodu lastniške certifikate v vrednosti, ki presega 20% ved- 
nosti družbenega kapitala, se presežni del uporabi v notra- 
njem odkupu. 

3. Pravico do notranjega odkupa v programu lastninskega 
preoblikovanja za notranji odkup predvidenega družbenega 
kapitala imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni 
delavci veterinarskega zavoda oziroma veterinarske postaje, 
in se za njegovo izvedbo smiselno uporabljajo določbe ZLPP, 
ki urejajo notranji odkup, razen prenosa na sklade po 22. 
členu ZLPP. 

4. Preostanek družbenega kapitala se lastnini z javno prodajo 
delnic, pri čemer veterinarski zavod oziroma postaja zagotovi 
predkupno pravico v korist zaposlenih, ki morajo svojo odlo- 
čitev o nakupu delnic v roku 60 dni od ponudbe pisno sporo- 
čiti veterinarskemu zavodu. 

5. Zavod nakaže certifikate in kupnino za družbeni kapital na 
Sklad RS za razvoj, ki jo mora razdeliti med sklade po 22. 
členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v ustrez- 
nih deležih. 

6. Če veterinarski zavod ne predloži programa lastninjenja 
v šestih mesecih po pravnomočni določitvi deleža javnega 
veterinarskega zavoda oziroma občin, postane celoten druž- 
beni kapital last Sklada Republike Slovenije za razvoj in se 
preoblikuje po zakonu o privatizaciji pravnih oseb, ki so 
družbeni kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj.« 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je ponovno preučil predvideno lastninjenje 
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obstoječih veterinarskih zavodov. Pri oblikovanju novih reši- 
tev se je naslonil na predvidene rešitve v predlogu zakona, ki 
bo urejal lastninjenje podjetij, ki so svoj družbeni kapital 
prenesle na Sklad RS za razvoj. 

Ker so obstoječi veterinarski zavodi še vedno delovne organi- 
zacije z družbenim kapitalom, ni jih namreč podržavil zakon 
o zavodih, zanje ne velja zakon o gospodarskih javnih služ- 
bah, zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in drugi 
zakoni, je treba za te zavode najti ustrezen način lastninjenja. 
Ta način mora zagotoviti, da bodo za nove javne zavode 
oziroma za novi javni zavod zagotovljeni prostori, oprema in 
delavci, s tem da bi to premoženje postalo last RS in se 
dodelilo v upravljanje javnemu zavodu. Ta rešitev ne odstopa 
bistveno od osnovne rešitve. 

Glede lastninjenja preostalega družbenega kapitala pa je 
z amandmaji za razliko od prvotne rešitve predvideno, da se 
lahko lastnini tudi po enotah (to je po veterinarskih postajah). 
Na ta način bi se že v postopku lastninskega preoblikovanja 
oblikovale manjše veterinarske organizacije, katerih lastniki 
bi bili veterinarji, ki so hkrati tudi delavci ali bivši delavci te 
postaje, kar si ti delavci tudi v večini primerov želijo. 

Za razliko od prvotne rešitve v amandmajih ni več predviden 
prenos navadnih delnic na sklade, temveč se na Sklad za 
razvoj prenese le kupnina. Ta Sklad pa jo mora ustrezno 
razdeliti med sklade po 22. členu zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij. 

Če veterinarski zavod ne bo pripravil programa lastninjenja 
v predpisanem roku, bo njegovo premoženje postalo last 
Sklada RS za razvoj in se bo lastninilo po zakonu o privatiza- 
ciji pravnih oseb, ki so družbeni kapital prenesle na Sklad RS 
za razvoj. 

AMANDMA K160. ČLENU 

Na koncu se dodajo še naslednji predpisi, ki ostanejo v ve- 
ljavi: 

»- Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in 
prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in 
surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz nekaterih 
krajev v Republiki Italiji (Uradni list RS, št. 53-1959/94) 

- Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in 
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih 
in divjih prašičev iz nekaterih krajev v Republiki Italiji (Uradni 
list RS, št. 48-1865/94) 

- Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in pre- 
voza parkljarjev in izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev 
iz evropskih držav (Uradni list RS, št. 9-368/94,) 

- Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in 
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih 
in divjih prašičev iz okrajev Komarno, Lučenec, Mihalovce, 
Rimavska Sobota in Roznava v Republiki Slovaški (Uradni list 
RS. št. 56-2008/94) 

- Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Helenske 
Republike (Grčija) (Uradni list RS, šf 48-1863/94) 

- Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in 
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih 
in divjih prašičev iz dežele štajerske v Republiki Avstriji 
(Uradni list RS, št. 56-2009/94) 

Obrazložitev: 

Po pripravi zakona za prvo obravnavo so bili sprejeti novi 
predpisi, ki naj bi se uporabljali tudi po uveljavitvi tega 
zakona, do izdaje novih predpisov. 

AMANDMA K 153. ČLENU: 

Besedilo »petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije« se nadomesti z besedilom »1.1.1995«. 

Obrazložitev: 

Zaradi reorganizacije upravnih in inšpekcijskih služb, ustano- 
vitve novih občin, načina zbiranja pristojbin po veljavnem 
zakonu (te se zbirajo na občini, ki odvaja 20% na republiko), 
predvidenega lastninjenja in drugih razlogov, bi bilo najpri- 
merneje, da bi zakon začel veljati 1.1.1995, kar pa je seveda 
odvisno tudi od razprave in sprejemanja na Državnem zboru. 

I 
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Predlog zakona o VARSTVU TOPOGRAFIJE POLVODNIŠKIH VEZIJ 

- EPA 131 - DRUGA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o varstvu topografije polvodniških vezij 

Vlada Republike Slovenije je na 109. seji dne 27. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE POL- 
VODNIŠKIH VEZIJ, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na 
podlagi stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 14/9-1994 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Bojan PRETNER, direktor Urada Republike Slove- 
nije za varstvo industrijske lastnine. 

1.člen 
(pojmi) 

(1) S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo topografije 
polvodniških vezij. 

(2) Polvodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske 
funkcije, ki je v končni ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene 
ali več spojenih plasti s polvodniškimi elementi, od katerih je 
vsaj eden aktiven element. 

(3) Topografija polvodniškega vezja (v nadaljevanju: topogra- 
fija) je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih 
slikovnih vzorcev za vsako plast polvodniškega vezja, pri 
čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polvodniških ele- 
mentov na plasteh, ne glede na to, na kakšen način je ta 
razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na 
kakšen drug način. 

(4) Gospodarsko izkoriščanje topografije pomeni proizvod- 
njo, prodajo, najemanje, leasing ali druge oblike pridobitne 
dejavnosti, katere predmet je neposredno topografija ali pol- 
vodniško vezje, izdelano na podlagi zadevne topografije. 

2. člen 
(pravica do varatva) 

(1) Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvar- 
jalcu; če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno. 

(2) Kadar je topografije ustvarjena v delovnem razmerju ali na 
podlagi naročila, pripada pravica do varstva delodajalcu ozi- 
roma naročniku, razen če s pogodbo o zaposlitvi oziroma 
o naročilu ni drugače določeno. 

(3) Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člena so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slove- 
nije ter gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem 
na ozemlju Republike Slovenije. 

(4) Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člena so lahko tudi fizične osebe, ki niso državljani Republike 
Slovenije in nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji 
oziroma tuje gospodarske družbe in druge tuje pravne osebe, 
če to izhaja iz mednarodnih pogodb in konvencij ali uporabe 
načela vzajemnosti. 

3. člen 
(postopek) 

(1) Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v 
nadaljevanju: Urad) vodi upravni postopek za registracijo 
topografije, vodi register zavarovalnih topografij in druge 
uprave zadeve, ki se nanašajo na pridobitev varstva topogra- 
fije. 

(2) Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega zakona, ni 
pritožbe, dopusten pa je upravni spor. 

(3) Register iz prvega odstavka tega člena je javen. 

4. člen 
(predmet varstva) 

(1) Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna. 

(2) Topografija je izvirna, če je rezultat lastnega ustvarjalnega 
napora ter ob času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne 
rabe v industriji. 

(3) Kadar je topografija sestavljena iz posameznih delov, ki so 
znani iz vsakdanje rabe, je zavarovana le kombinacija teh 
delov, če kombinacija izpolnjuje pogoje izvirnosti iz drugega 
odstavka tega člena. 

5. člen 
(vsebina In obseg varstva) 

(1) Nosilec zavarovane topografije pridobi izključne pravice 
gospodarskega izkoriščanja, vključno s pravico, da dovoli ali 
prepove naslednja dejanja: 

(a) reprodukcijo topografije in kakršenkoli način ali v kakršni- 
koli obliki; 

(b) uvoz, prodajo ali kakršnokoli drugo obliko dajanja v pro- 
met topografije ali polvodniškega vezja z zadevno topografijo, 
kakor tudi izdelkov, v katere je vgrajeno polvodniško vezje 
z zadevo topografijo. 

(2) Izključne pravice iz prvega odstavka tega člena obsegajo 
le topografijo kot takšno in se ne nanašajo na koncept, 
postopek, sistem in tehniko njene upodobitve. 

6. člen 
(začetek In prenehanje varstva) 

(1) (a) Topografija je zavarovana, ko je vpisana v register 
topografij. Izključne pravice začnejo veljati na prvi od nasled- 
njih datumov: 

(i) datum vložitve prijave skladno z 8. členom tega zakona, ali 

(ii) datum, ko je bila zadevna topografija prvič gospodarsko 
izkoriščena kjerkoli na svetu. 
(b) Izključne pravice prenehajo veljati po preteku prvega od 
naslednjih obdobij: 

(i) ob koncu koledarskega leta, po preteku desetih let, v kate- 
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rem je bila topografija prvič gospodarsko izkoriščena kjerkoli 
na svetu, ali 

(ii) ob koncu koledarskega leta, po preteku desetih let od 
datuma, ko je bila vložena pravilna prijava. 

(2) V času, ko je topografija zavarovana, ima nosilec pravico, 
da zadevno polvodniško vezje označuje s črko T. 

(3) Izključne pravice prenehajo pred iztekom roka prvega 
odstavka tega člena, če niso plačane pristojbine ali če se 
nosilec varstvu zavarovane topografije pisno odpove. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena izključne pravice 
prenehajo po petnajstih letih od dneva, ko je bila topografija 
upodobljena, vendar ni bila gospodarsko izkoriščena. 

7. člen 
(rok za vložitev prijave) 

Prijave ni mogoče vložiti po preteku dveh let od prvega 
gospodarskega izkoriščanja topografije. 

8. člen 
(vložitev prijave) 

(1) (a) Postopek za registracijo topografije se začne z vloži- 
tvijo zahteve za vpis v register, kateri so priložene vse predpi- 
sane sestavine (v nadaljevanju: prijava). 

(b) Prijava mora vsebovati naslednje sestavine: 

I) ime in podpis prijavitelja, ime ustvarjalca, državljanstvo in 
stalno bivališče ali sedež prijavitelja, 

II) slikovne vzorce zadevne topografije z navedbo njihovega 
zaporedja, 

III) povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij pol- 
vodniškega vezja, izdelanega po zavarovani topografiji, 

IV) pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkorišča- 
nja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščena. 

(c) Z eno prijavo se lahko zahteva varstvo le za eno topogra- 
fijo. 

(2)Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda natanč- 
nejše predpise o vsebini prijave. 

9. člen 
(pristojbine) 

(1) V postopku za registracijo in vzdrževanje varstvo topogra- 
fije se plačujejo pristojbine. 

(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim se določi 
višina pristojbin iz prvega odstavka tega člena. 

10. člen 
(preizkus prijave) 

(1) Urad preizkusi, če prijava izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka 8. člena (v nadaljevanju: pogoji) tega zakona za vpis 
v register topografij (v nadaljevanju: vpis). 

(2) Če prijava ne izpolnjuje pogojev, se zahteva za vpis zavrne. 

(3) (a) Če prijava le delno izpolnjuje pogoje, Urad pozove 
prijavitelja, da v roku dveh mesecev odpravi ugotovljene 
pomanjkljivosti. Iz upravičenih razlogov sme Urad na zahtevo 
prijavitelja ta rok podaljšati še za tri mesece. 

(b) Če prijavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v roku iz tretjega 
(a) odstavka se šteje, da je prijava umaknjena. 

(4) Prijava, ki izpolnjuje vse pogoje, se vpiše v register topo- 
grafij, prijavitelju pa se izda listina o vpisu. 

(5) Podatki o vpisu se objavijo v uradnem glasilu Urada. 

11. člen 
(ničnost vpisa) 

(1) Vpis je ničen, če se ugotovi: 

(a) da topografija ni izvirna, ali 

(b) da prijave ni vložila fizična ali pravna oseba, ki ima po 
tretjem ali četrtem odstavku 2. člena tega zakona pravico do 
varstva, ali 

(c) da je prijava vložena po roku iz četrtega odstavka 6. člena 
ali 7. člena, ali 
(d) da slikovni vzorci ne omogočajo identifikacije topografije. 

(2) Vsaka pravna ali fizična oseba lahko vloži tožbo pri pristoj- 
nem sodišču za ugotovitev ničnosti iz razlogov navedenih 
v točkah (a) do (d) iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Pravnomočna sodba se objavi v uradnem glasilu Urada. 

12. člen 
(kršitev varstva) 

(1) Tisti, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine 
zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove 
nadaljnje kršenje. 

(2) Tisti, ki krši varstvo zavarovane topografije, je odgovoren 
za škodo po splošnih načelih o povrnitvi škode. 

(3) Kot kršitev varstva po tem zakonu se ne šteje: 

(a) če je zavarovana topografija reproducirana za neprido- 
bitne namene; 

(b) če je zavarovana topografija reproducirana z namenom, 
da se analizira ali ovrednoti njen koncept, postopki, sistemi in 
tehnike, ki so vsebovani v topografiji, ter za potrebe izobraže- 
vanja ali raziskovanja; 

(c) gospodarsko izkoriščanje topografije, ki je sicer nastala na 
podlagi analiz in evaluacije zavarovane topografije, vendar je 
nova topografija izvirna in rezultat lastnega-ustvarjalnega 
napora ustvarjalca in ni znana iz vsakdanje rabe v industriji 
polvodnikov; 

(4) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za 
pravnega naslednika osebe iz prvega odstavka tega člena. 

13. člen 
(izključitev kršitev) 

(1) Osebi, ki gospodarsko izkorišča polvodniško vezje z zava- 
rovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre 
za zavarovano topografijo, se ne more preprečiti gospodar- 
skega izkoriščanja takšnega polvodniškega vezja. 

(2) Nosilec zavarovane topografije lahko pisno zahteva od 
osebe iz prvega odstavka tega člena odškodnino, ki zavisi od 
obsega gospodarskega izkoriščanja topografije. Odškodnina 
se sme zahtevati od datuma, ko se oseba iz prvega odstavka 
seznani oziroma bi ji moralo biti znano, da je topografija 
zavarovana. 

(3) Plačilo iz drugega odstavka tega člena določita nosilec 
zavarovane topografije in oseba iz prvega odstavka tega člena 
sporazumno. Če sporazuma ne dosežeta, odmeri plačilo pri- 
stojno sodišče. 

(4) Določila prvega odstavka se uporabljajo tudi za pravnega 
naslednika te osebe. 
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(5) Pravica do gospodarskega izkoriščanja iz prvega odstavka 
tega člena je omejena na uvoz, prodajo ali distribucijo polvod- 
niških vezij, izdelkov ali drugih izdelkov, ki vsebujejo zadevno 
topografijo in se ta pravica uporablja za topografijo ali 
izdelke, ki so bili na razpolago, ko je bila zahteva iz drugega 
odstavka tega člena sprejeta. 

14. člen 
(izraba varstva) 

Varstvo topografije iz prvega (b) odstavka 5. člena tega 
zakona je izrabljeno, ko je zavarovana topografija oziroma 
zadevno polvodniško vezje dano na trg s strani nosilca var- 
stva oziroma z njegovim soglasjem. 

15. člen 
(topografije nastale pred uveljavitvijo zakona) 

Po tem zakonu se registrirajo le topografije, ki so bile ustvar- 
jene po dnevu, ko je ta zakon začel veljati. 

16. člen 
(uporaba zakona o Industrijski lastnini) 

Za namene tega zakona se primerno uporabljajo določbe 
tretjega odstavka 5. člena (zastopanje tujcev), prvega 
odstavka 7. člena (tajnost prijav), tretjega odstavka 44. člena 
(potrdilo o prejemu prijave), drugega in tretjega odstavka 65. 
člena (vpisovanje podatkov in sprememb v register), 88. in 89. 
člena (ničnost pravic), 97. člena (roki za vložitev tožbe zaradi 
kršitve pravic), 106. in 107. člena (prenos pravic), 108., 110. in 
111. člena (licenca), in 119. člena (zastopanje) Zakona o indu- 
strijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93). 

17. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podrobnejši predpisi iz 8. in 9. člena tega ?akona se izdajo 
najkasneje v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve za- 
kona 18. člen 

(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 14. 
septembra 1994 sprejel sklep, da je Zakon o varstvu topogra- 
fije polvodniških vezij, kot ga je predložila Vlada, primerna 
podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. Na predlo- 
ženo besedilo zakona v obravnavi ni bilo nobenih pripomb. 

Skladno s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega Zbora je naziv Urad Republike Slovenije za 
varstvo industrijske lastnine nadomeščen s Urad Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino. 
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Predlog zakona o DAVČNEM POSTOPKU - EPA 897 - PRVA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 20. oktobra 
1994 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Repulike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Predlog zakona o davčnem postopku 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Po veljavni ureditvi temeljijo postopki, po katerih davčni 
organi odločajo o davčnih in drugih obveznostih davčnih 
zavezancev na različnih postopkovnih določbah, ki imajo tudi 
zelo različno osnovno pravno izhodišče. Prav tako se ugotav- 
ljanje davčnih in drugih obveznosti ne izvaja v eni davčni 
službi, temveč so zavezanci lahko predmet postopkov v dveh 
davčnih službah, in sicer v Republiški upravi za javne pri- 
hodke ter v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: Agencija). 

Veljavni postopki v obeh davčnih službah temeljijo na zakonu 
o splošnem upravnem postopku ter na določbah materialnih 
predpisov, ki urejajo področje obdavčevanja in posamezna 
dejanja v postopku drugače kot je določeno v zakonu o uprav- 
nem postopku. 

Davčno področje je v Republiki Sloveniji urejeno z nasled- 
njimi materialnimi zakoni: 

1. zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93), 
2. zakon o davkih občanov (Uradni list RS, št. 36/88, 8/89, 48/ 
90, 8/91 in 7/93), 
3. zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 
72/93), 
4. zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 
47/90), 
5. zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93), 
6. zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
srečo (Uradni list RS, št. 67/93), 
7. zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač 
(Uradni list RS, št. 71/93), 
8. zakon o posebnem prometnem davku od cigaret (Uradni 
list RS, št. 71/93), 
9. zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni 
list RS, št. 72/93, 22/94). 

Postopkovne določbe zakonov z davčnega področja, posebej 
roki, načini plačila ter postopki prisilne izterjave se uporab- 
ljajo tudi za izvajanje zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, zakona o zdravstvenem zavarovanju, zakona 
o zaposlovanju ter zavarovanju za primer nezaposlenosti ter 
zakona o družinskih prejemkih, v delu, ki se nanaša na pobira- 
nje prispevkov, ki so določeni na podlagi navedenih zakonov 
za te namene. 

V vseh navedenih davčnih zakonih so podane podlage za 
ravnanje obeh davčnih služb pri pobiranju davčnih obvezno- 
sti, s tem, da obe službi še uporabljata zakon o splošnem 
upravnem postopku; v zakonu o Agenciji za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje pa so še posebej določeni postopki 
za ravnanje Agencije. 

Sistem ugotavljanja davčnih obveznosti temelji na dveh 
osnovnih načinih: 
- davčna obveznost se ugotavlja na podlagi napovedi o dose- 
ženih dohodkih posameznega davčnega zavezanca z izdajo 
odmerne odločbe, v kateri je določen znesek davčne obvez- 
nosti, 

- davčno obveznost ugotovi davčni zavezanec sam ter jo na 
tej podlagi tudi plača. 

V posameznih materialnih predpisih je natančno določeno, 
na kakšen način se ugotavlja davčna obveznost (tako se npr. 
davek od dohodkov iz kmetijstva odmerja z odločbo davč- 
nega organa, davek od prometa proizvodov in storitev ugotav- 
lja in obračunava davčni zavezanec sam, ipd). Prav tako je 
v nekaterih materialnih določbah zakonov določeno, da že 
izplačevalec dohodkov odtegne davek v imenu davčnega 
zavezanca tako, da le-ta ne prejme izplačila v celotnem, to je 
bruto znesku, temveč zmanjšanega za plačan davek (t.im. 
davki po odbitku, npr. davki od osebnih prejemkov, ki se 
odtegujejo iz plač; enak značaj imajo tudi prispevki za soci- 
alno varnost, ki se odtegujejo iz plač, itd.) 

Postopke v zvezi z ugotavljanjem in plačevanjem davčne 
obveznosti na podlagi odmerne odločbe vodi predvsem 
Republiška uprava za javne prihodke, medtem ko postopke 
na podlagi drugega izhodišča, t.im. samoobdavčitve vodi 
predvsem Agencija. 

Prav tako je v materialnih predpisih določen način prisilne 
izterjave neplačanih davčnih in drugih obveznosti, ki je za 
fizične osebe določen drugače kot za pravne osebe. Prisilna 
izterjava neplačanih davčnih obveznosti je za fizične osebe 
določena s postopki prisilne izterjave na njihovih prihodkih, 
terjatvah in drugih vrstah premičnega in nepremičnega pre- 
moženja, medtem ko je za pravne osebe uveljavljen poseben 
način prisilne izterjave, ki je vezan na dejstvo, da se plačilni 
sistem v državi odvija le preko ene pooblaščene organizacije, 
ki ima tudi zakonska pooblastila za takojšnji rubež denarnih 
sredstev na računih pravnih oseb, če davčni zavezanec ne 
plača s predpisi določenih obveznosti. 

Iz navedenega izhaja, da je ureditev, ki se nanaša na načine 
pobiranja davkov in na postopke, ki so potrebni, da se davčne 
obveznosti izterjajo, če niso plačane v roku dospelosti, kom- 
pleksna in zahtevna. 

Z vidika pobiranja davkov in postopkov, ki se pri tem pojav- 
ljajo, pa je sam sistem še toliko bolj zahteven in kompleksen, 
ker ga vodita dve davčni službi. S tem so davčni zavezanci 
postavljeni v položaj, da se v tem istem statusu lahko pojav- 
ljajo pri obeh davčnih službah, vendar kot povsem različni 
davčni zavezanci. 

Veljavna ureditev davčnega postopka je zato nepregledna 
tako za davčne organe kot za davčne zavezance, določena 
vprašanja postopka pa tudi niso v vseh zakonih enako rešena. 

Navedeno stanje narekuje sprejem zakona, ki bo urejal eno- 
ten davčni postopek. Enoten davčni postopek naj bi vključe- 
val vse določbe, ki se nanašajo na postopanje davčnih orga- 
nov in davčnih zavezancev. Davčni postopek se razlikuje od 
pravil v upravnem postopku, saj se v tem postopku ne odloča 
le o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov 
v konkretnih upravnih stvareh, temveč predvsem o davčnih 
obveznostih fizičnih in pravnih oseb. Na ta način bo z enim 
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zakonom enotno urejena materija pravic in dolžnosti davčnih 
zavezancev in davčnih organov v postopkih ugotavljanja, pla- 
čevanja ter prisilne izterjave, v primerih ko davek ni bil plačan 
ob roku dospelosti. V primerih, ki jih ne ureja ta zakon se bo 
subsidiarno uporabljal zakon o splošnem upravnem 
postopku. V zakonu je potrebno uveljaviti nekatere nove reši- 
tve, ki jih terja potreba po večji učinkovitosti dela davčnih 
organov in zmanjšanju obsega dela pri odmeri davkov v korist 
nadzorne funkcije teh organov. Učinkovitost dela davčnih 
organov pa je odvisna tudi od nove organiziranosti davčne 
službe, katere zakonska ureditev je predlagana v sprejem 
istočasno z zakonom o davčnem postopku. 

Zakon o davčnem postopku je poleg navedenih razlogov po 
mnenju predlagatelja potrebno sprejeti tudi zaradi vsebinske 
uskladitve zakonske materije z določbami ustave Republike 
Slovenije, s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi države ter 
zaradi prilagoditve posameznih institutov sodobnim strokov- 
nim spoznanjem, kot tudi spremembam gospodarskega 
sistema in pravnega reda. 

2. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 
O DAVČNEM POSTOPKU 

1. 

V zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah so določene 
obveznosti zavezancev za plačilo posameznih vrst davčnih ali 
sorodnih obveznosti. Za izvajanje teh zakonov je potrebno: 

- določiti službo, ki bo zadolžena za izvajanje teh materialnih 
predpisov; 
- določiti postopke, ki jih bo ta služba izvajala, da bo lahko 
izvrševala materialne zakone in določiti postopke, ki jih 
morajo davčni zavezanci spoštovati, da se materialni zakoni 
izvajajo; 
- ter določiti strokovne osebe, ki davčnim zavezancem svetu- 
jejo pri izpolnjevanju davčnih obveznosti. Na ta način se tudi 
povečuje učinkovitost dela davčne službe ter zmanjšujejo 
stroški države, ker več zavezancev korektno izpolnjuje svoje 
davčne obveznosti. 

Pri vzpostavitvi sistema učinkovitega pobiranja davčnih 
obveznosti je potrebno izhajati predvsem iz izhodišča, da je 
za učinkovito pobiranje davkov nujno spodbujanje pripravlje- 
nosti davčnih zavezancev, da prostovoljno izpolnjujejo svoje 
davčne obveznosti. 

Pri tem se izhaja iz prepostavke, da so davki sicer prisilni 
finančni instrument države, ki pa se v obliki proračunskih 
odhodkov vrača vsem subjektom - davčnim zavezancem, 
a na različna načine, kot npr. zagotavljajo se sredstva za 
financiranje dobrin, ki se ne morejo organizirati na podjetni- 
ški podlagi (npr. varnost države in prebivalcev, pravosodna 
funkcija, itd.), za zagotavljanje dostopnosti nekaterih dobrin 
vsem državljanom, ne glede na njihovo materialno stanje (npr. 
šolanje otrok, itd) ali pa za zagotavljanje dobrin po ceni, ki je 
ne bi bilo moč zagotavljati na podjetniški podlagi ( železniški 
promet, cestni promet, itd). Država preko proračunskih 
odhodkov tudi spodbuja odločitve posameznikov in podjetni- 
kov, za katere meni, da so v državnem oziroma narodnem 
interesu. 

Druga predpostavka za spodbujanje prostovoljnosti plačeva- 
nja davčnih obveznosti pa temelji na pričakovanju, da bo 
služba, ki je z zakonom zadolžena za izvajanje davčnih pred- 
pisov, ravnala z vsemi zavezanci, ki redno izpolnjujejo svoje 
obveznosti, korektno, nasproti tistim, ki se izogibajo plačilu 
davčnih obveznosti, pa bo uporabila vse z zakonom predpi- 
sane ukrepe. 

2. 

Upoštevajoč osnovna načela, je potrebno v predpisih, ki bodo 
urejali razmerja med davčnim organom in davčnim zavezan- 
cem, izhajati iz naslednjih načelnih izhodišč: 

- pravica do informirala In pomoči 

Davčni zavezanci imajo pravico, da so tekoče seznanjeni 
z delovanjem davčnega sistema v celoti in da so seznanjeni 
z načini obračunavanja ter plačevanja davčnih obveznosti. 
Prav tako imajo pravico do strokovne pomoči, da bi lahko 
korektno izpolnili svoje davčne obveznosti. 

Da bi lahko korektno izpolnili svoje davčne obveznosti, imajo 
pravico zaprositi davčni organ za pomoč pri tem. 

- pravica do pritožbe 

Davčni zavezanec mora imeti z zakonom zagotovljeno pravico 
do pritožbe na odločitev davčnega organa. 

- pravica davčnega zavezanca, da plača toliko davka, kot Je 
določeno z zakonom 

Davčnim zavezancem naj ne bi bilo potrebno plačati več 
davka, kot je določeno z zakonom ter v skladu z njihovim 
osebnim položajem ter dohodkom. 

Določanje davčnih obveznosti v višini, ki upošteva vse možno- 
sti zmanjševanja, ki jih dovoljuje zakon, je dovoljeno, niso pa 
dovoljene oblike minimiziranja davčnih obveznosti, ki niso 
v skladu z zakonom. 

- pravica do gotovosti 
Davčnim zavezancem mora biti omogočeno, da vnaprej poz- 
najo svoje davčne obveznosti; davčne obveznosti se ne 
morejo predpisovati za nazaj, s spremembo zakonov ali 
s spremembo tolmačenj predpisov. 

- pravica do zasebnosti 

Davčni zavezanci imajo pravico pričakovati, da jih, v primerih 
izpolnjevanja davčnih obveznosti, davčni organi ne bodo 
posebej vznemirjali. To se nanaša posebej na pravico do 
ogleda prostorov v postopkih davčnega nadzora. 

- pravica do zaupnosti in tajnosti 
V postopkih spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja davč- 
nih obveznosti, je velik poudarek dan pravici davčnega zave- 
zanca, da podatki o njegovem statusu, dohodkih in premože- 
nju, ki se zbirajo v davčnem organu z namenom ugotavljanja 
davčnih obveznosti, ne bodo zlorabljeni. V načelu se podatki, 
ki so namenjeni davčnemu organu, smejo uporabljati le za 
ugotavljanje in pobiranje davkov. 

V razmerjih med davčnimi zavezanci in davčnim organom pa 
je potrebno posebej urediti tudi dolžnosti davčnih zavezan- 
cev, ki so predvsem naslednje: 

- dajanje podatkov 
Dajanje podatkov je ena od osnovnih dolžnosti davčnih zave- 
zancev. Dajanje podatkov se nanaša tako na davčnega zave- 
zanca samega, kot na tretje osebe, ki vstopajo v stik z davč- 
nim zavezancem. 

- Izpolnjevanje predpisanih obrazcev 

Davčni zavezanci so dolžni izpolnjevati predpisane obrazce, 
na podlagi katerih sami obračunajo davek ali na podlagi 
katerih davčni organ ugotovi davčno obveznost in jo posre- 
duje davčnemu zavezancu. 

- uporaba identifikacijske številke za davčne namene 

Davčni zavezanci so dolžni, zaradi korektnejšega ugotavljanja 
davčnih obveznosti, uporabljati davčno številko, ki jo jim 
dodeli davčni organ na podlagi registracije, v vseh razmerjih, 
ki so povezani z ugotavljanjem davčne obveznosti. 

- obveznost plačevanja davka v rokih dospelosti 

Davčni zavezanci so dolžni plačati davek v določenem roku, 
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v nasprotnem primeru bo davčni organ z ukrepi, določenimi 
v zakonu, davčni dolg izterjal prisilno. Davčni zavezanec ima, 
glede na okoliščine, pravico do odloga, delnega odpisa ali 
odpisa davčne obveznosti. 

3. 

Z zakonom o davčnem postopku bodo določeni okviri davč- 
nega postopka za davčne zavezance in davčni organ, z zako- 
nom o davčni službi bo določen način izvajanja davčne službe 
v Republiki Sloveniji, z zakonom o davčnem svetovanju pa bo 
opredeljeno davčno svetovanje kot poklic, ki pripomore 
k doseganju ciljev davčnega sistema. 

V zakonu o davčnem postopku bodo določeni okviri 
postopka, ki bo prožnejši, hitrejši, skratka smotrnejši in učin- 
kovitejši, prilagojen naravi davčnega področja ter bo hkrati 
učinkovito zaščitil pravice davčnih zavezancev in določil nji- 
hove obveznosti na eni strani ter določil pravice in obveznosti 
davčnih organov na drugi strani. 

Zakon o davčnem postopku bo temeljil na naslednjih načelih: 

1. načelu zakonitosti, po katerem morajo davčni organi izvesti 
postopek po tem zakonu in pri odločanju uporabiti ustrezen 
materialni zakon; 

2. načelu varstva pravic davčnih zavezancev in drugih strank 
v postopku in varstvu javnih koristi, po katerem morajo davčni 
organi omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo svoje 
pravice in jih opozoriti na pravne posledice njihovih dejanj ali 
opustitev v postopku. Hkrati morajo paziti na to, da stranke ne 
uveljavljajo svojih pravic v nasprotju z javno koristjo. Kadar se 
strankam nalagajo obveznosti, morajo davčni organi upora- 
biti takšne ukrepe, ki so za stranko ugodnejši, če se z njimi 
doseže namen zakona, to je izpolnitev obveznosti. Navedena 
pravica oziroma dolžnost davčnega organa je posebej izrazita 
pri prisilni izterjavi; 

3. načelu učinkovitosti in ekonomičnosti postopka, po kate- 
rem je postopek treba voditi hitro in s čim manjšimi stroški za 
vse udeležence; 

4. načelu materialne resnice, po katerem je v davčnem 
postopku treba ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za 
pravilno in zakonito odločbo; 

5. načelu zaslišanja strank, po katerem je treba stranki omo- 
gočiti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne 
za odločbo; 

6. načelu samostojnosti odločanja in proste presoje dokazov, 
po katerem davčni organ lahko odloča samostojno le v mejah 
pravic, ki mu jih daje zakon; 

7. pravici pritožbe, ki jo ima davčni zavezanec na odločitev 
prvostopnega organa; 

8. pravnomočnosti odločbe, ki jo je mogoče odpraviti, razve- 
ljaviti ali spremeniti samo, če zakon tako določa; 

8. pomoči neuki stranki, ki jo morajo udeležencem v postopku 
nuditi davčni organi; 
9. pravici uporabe svojega jezika za stranke in druge udele- 
žence v postopku; 

10. dolžnosti davčnega zavezanca, da se prijavi v davčni 
register; 

11. načinih plačevanja posameznih vrst davkov; 

12. obveznosti dajanja napovedi za odmero obveznosti ozi- 
roma obveznosti ugotavljanja davčne obveznosti v obračunih 
davka; 

13. obveznosti davčnega zavezanca za plačevanja davkov 
v določenih rokih; 

14. pravici davčnega organa do prisilne izterjave davkov, ki 
niso plačani v določenih rokih, z možnostmi rubeža na pri- 
hodkih, dohodkih in premoženju; 

15. pravici davčnega organa, da ugotavlja višino obveznosti, 
v primerih ko davčni zavezanec te ne ugotovi ali je ne ugotovi 
pravilno; 

16. pravici davčnega organa, da pri ugotavljanju davčne 
obveznosti pregleda poslovne knjige in evidence ter vstopi 
v poslovni prostor davčnega zavezanca; 

17. dolžnostih tretjih oseb, zlasti bank in hranilnic, da posre- 
dujejo podatke, ki so v zvezi z ugotavljanjem davčnih obvez- 
nosti. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Sprejem zakona o davčnem postopku bo hkrati z zakonom 
o davčni službi Republike Slovenije, narekoval zagotovitev 
dodatnih sredstev za vzpostavitev davčne službe, predvsem 
nabavo ustrezne računalniške opreme za potrebe vodenja 
davčnega registra ter spremljanja plačevanja davkov in pri- 
spevkov v novih pogojih. Za učinkovito uporabo določb 
zakona o davčnem postopku bo treba tudi na novo izobraziti 
davčne inšpektorje in druge osebe davčnega organa. 

BESEDILO ČLENOV 

SPLOŠNI DEL 

I. POGLAVJE 

TEMELJNA NAČELA 
1.člen 

Po tem zakonu postopajo davčni organi, kadar odločajo 
o davčnih in drugih obveznostih (v nadaljnjem besedilu: 
davčne obveznosti) ter pravicah fizičnih oseb in oseb javnega 
in civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravnih oseb) 
v davčnem postopku ter državni in drugi organi, kadar so 
v skladu z drugimi predpisi dolžni uporabljati ta zakon. 

Po določbah tega zakona postopajo tudi fizične in pravne 
osebe ter državni in drugi organi, kadar so davčni zavezanci 
ali kadar za davčnega zavezanca obračunavajo in plačujejo 
davčne obveznosti ali so jim naložene druge dolžnosti v zvezi 
z ugotavljanjem obveznosti davčnih zavezancev. 

Davčni organ po tem zakonu je Davčna uprava Republike 
Slovenije. 

Načelo zakonitosti 

2. člen 

Organi, ki vodijo postopek po tem zakonu, odločajo po zako- 
nih in predpisih, ki temeljijo na teh zakonih ter po predpisih, 
ki jih na podlagi ustave Republike Slovenije in zakona predpi- 
šejo lokalne skupnosti. 

V zadevah, v katerih je davčni organ po zakonu ali drugemu 
predpisu, ki temelji na zakonu, upravičen odločati po prostem 
preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in 
v skladu z namenom, za katerega je pooblastilo dano. 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo, če je z mednarodno 
pogodbo, ki jo je Republika Slovenija uveljavila v skladu 
z zakonom, drugače določeno. 

Načelo varstva pravic strank v postopku in varstvo javnih 
koristi 

3. člen 

Pri postopanju in odločanju v davčnem postopku morajo 
davčni organi omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo 
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svoje pravice in jih opozoriti na pravne posledice njihovih 
dejanj ali opustitev v postopku. Pri tem morajo paziti na to, da 
stranke ne uveljavljajo svojih pravic v nasprotju z javno 
koristjo in ne v škodo pravic drugih. 

Kadar se na podlagi zakona strankam nalagajo obveznosti, se 
nasproti njim uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so 
za stranko ugodnejši, če se z njimi doseže namen zakona. 

Načelo učinkovitosti in ekonomičnosti postopka 

4. člen 

Pri odločanju v davčnem postopku mora davčni organ zago- 
toviti učinkovito uresničevanje pravic in dolžnosti strank. 

Davčni postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in 
čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence 
v postopku, vendar tako, da se naredi vse, kar je potrebno, da 
se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje ter izda pravilna in 
zakonita odločba. 

Načelo materialne resnice 

5. člen 

V davčnem postopku je treba ugotoviti resnično stanje stvari 
in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za 
pravilno in zakonito odločbo. 

Pravni posli ali dejanja, s katerimi se poizkuša prikriti res- 
nično stanje stvari, ne morejo biti podlaga za odločitev 
o davčni obveznosti davčnega zavezanca. 

Načelo zaslišanja strank 

6. člen 

Preden se izda odločba, je treba dati stranki v davčnem 
postopku možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za odločbo. 

Odločba brez zaslišanja stranke se lahko izda le, če temelji na 
podatkih stranke ali na uradnih podatkih davčnega organa. 

Načelo samostojnosti odločanja in proste presoje dokazov 

7. člen 

Davčni organ vodi davčni postopek in odloča samostojno 
v mejah pravic, ki mu jih daje zakon. 

0 tem, katera dejstva je treba šteti za dokazana, odloči poo- 
blaščena uradna oseba davčnega organa na podlagi vestne in 
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov 
skupaj in na podlagi rezultata celotnega postopka. 

Pravica pritožbe 

8. člen 

Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico 
pritožbe. 

Ob pogojih iz tega zakona ima stranka pravico pritožbe tudi, 
če organ prve stopnje ni izdal odločbe o njenem zahtevku 
v roku, določenem s tem zakonom. 

Zoper odločbo izdano na drugi stopnji ni dovoljena pritožba, 
temveč je možen upravni spor. 

Pravnomočnost odločbe 

9. člen 

Odločbo zoper katero ni dovoljena pritožba (dokončna 
odločba) in tudi ni mogoč upravni spor (pravnomočna 
odločba), pa je stranka pridobila z njo določene pravice 

oziroma so ji bile z njo naložene kakšne obveznosti je mogoče 
odpraviti, razveljaviti ali spremeniti samo v primerih, določe- 
nih s tem zakonom. 

Pomoč neuki stranki 

10. člen 

Davčni organ mora skrbeti, da nevednost in neukost stranke 
in drugih udeležencev v davčnem postopku nista v škodo 
pravic, ki jim po zakonu gredo. 

Uporaba jezika 11. člen 

Uradni jezik v davčnem postopku je slovenščina. 

Na območjih, v katerih živita avtohtoni italijanska ali madžar- 
ska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali 
madžarščina. Na teh območjih davčni organ posluje, vodi 
postopek in izdaja pravne akte v slovenščini in v jeziku 
narodne skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju upo- 
rablja italijanski oziroma madžarski jezik. 

Kadar je davčni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi 
v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugo- 
stopna odločba izdana v istem jeziku. 

Osebo, ki ne obvlada uradnega jezika, mora davčni organ 
seznaniti z gradivom in s svojim delom v njenem jeziku in ji 
omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču. 

II. POGLAVJE 

Pristojnost 

1. Stvarna pristojnost 
12. člen 

Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji so stvarno 
pristojni davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije 
( v nadaljnjem besedilu: davčni uradi). 

Za odločanje v davčnem postopku na drugi stopnji je stvarno 
pristojen Glavni urad Davčne uprave Republike Slovenije 
( v nadaljnjem besedilu: Glavni davčni urad ). 

2. Krajevna pristojnost 

13. člen 

Krajevna pristojnost za odločanje v davčnem postopku je 
določena s tem zakonom pri posameznih vrstah davkov. 

3. Spor o pristojnosti 

14. člen 

V sporih o pristojnosti med davčnimi organi na prvi stopnji 
odloča Glavni davčni urad. 

4. Katera uradna oseba je pooblaščena za postopek in za 
odločanje 

15. člen 

Odločbo v davčnem postopku na prvi stopnji izda vodja davč- 
nega urada. Odločbo lahko izda tudi davčni inšpektor 
v postopku davčnega nadzora, če tako določa zakon, ki ureja 
davčno službo. 

<f 
Odločbo v davčnem postopku na drugi stopnji izda direktor 
Glavnega davčnega urada. 
Vodja davčnega urada lahko pooblasti drugo uradno osebo 
davčnega urada za odločanje o določenih zadevah. 
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Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za postopek 
pred odločitvijo. 

S. Izločitev 

16. člen 

Pooblaščena uradna oseba ne sme odločati ali opravljati 
posameznih dejanj v davčnem postopku: 

1. če je v zadevi, o kateri teče davčni postopek, stranka, 
sozavezanec, priča, izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti 
zastopnik stranke; 
2. če je stranka ali njen zastopnik ali pooblaščenec z njo 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do četrtega 
kolena ali če je z njo v zakonu ali svaštvu do drugega kolena, 
četudi je zakonska zveza prenehala; 

3. če je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik stranke, 
njenega zastopnika ali pooblaščenca; 

4. če je bila udeležena v postopku na prvi stopnji ali je 
sodelovala pri odločanju. 
Uradna oseba, ki naj bi odločila v davčnem postopku ali 
opravila kakšno dejanje v davčnem postopku, mora takoj, ko 
zve za kakšen izločitveni razlog iz prejšnjega odstavka, prene- 
hati s kakršnimkoli nadaljnjim delom v zadevi in to sporočiti 
organu pristojnemu za odločanje o izločitvi. 

Za odločanje o izločitvi je pristojen vodja davčnega urada 
oziroma v primeru zahteve za izločitev vodje davčnega urada 
direktor Glavnega davčnega urada. 

17. člen 

Stranka v davčnem postopku lahko zahteva izločitev uradne 
osebe iz razlogov iz prejšnjega člena. 

Uradna oseba, katere izločitev je zahtevala stranka, ne sme do 
izdaje sklepa o taki zadevi opravljati nobenih dejanj v davč- 
nem postopku, razen tistih, ki se ne smejo odlagati. 

V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno osebo, ki naj 
v zadevi, v kateri je bila sprejeta izločitev, odloči oziroma 
opravi posamezno dejanje v postopku. Zoper sklep, s katerim 
je odrejena izločitev ni dovoljena pritožba. 

18. člen 

Določbe o izločitvi se smiselno uporabljajo tudi za zapisni- 
karje. 

Sklep o izločitvi zapisnikarja izda uradna oseba, ki vodi po- 
stopek. 

III. POGLAVJE i 
Stranka In njeno zastopanje 

1. Stranka 
19. člen 

Stranka je fizična ali pravna oseba, ki se je na njeno zahtevo 
uvedel davčni postopek, zoper katero je davčni organ uvedel 
postopek ali ki ima za varstvo svojih pravic in pravnih koristi 
pravico udeleževati se postopka. 

Stranka je lahko tudi državni in drug organ ter organ lokalne 
skupnosti, če je nosilec pravic in obveznosti, o katerih se 
odloča v postopku. 

20. člen 

Kadar so državni tožilec, javni pravobranilec, državni in drug 
organ po zakonu upravičeni v davčnem postopku zastopati 
koristi države ali koristi lokalne skupnosti, imajo v mejah 
takega pooblastila pravice in dolžnosti stranke. 

2. Procesna sposobnost In zakoniti zastopnik 

21. člen 

Stranka, ki je opravilno sposobna, lahko sama opravlja deja- 
nja v davčnem postopku ( procesna sposobnost). 

Za osebo, ki procesno ni sposobna, opravlja dejanja 
v postopku njen zakoniti zastopnik. 

Pravna oseba opravlja dejanja v postopku po svojem pred- 
stavniku oziroma zakonitem zastopniku (v nadaljnjem bese- 
dilu: zastopnik pravne osebe). 

Državni organ opravlja dejanja v postopku po predstavniku, ki 
ga določa zakon. 

22. člen 

Davčni organ mora med postopkom ves čas po uradni dolžno- 
sti paziti na to, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko stranka 
v postopku, in ali zastopa stranko njen zakoniti zastopnik. 

23. člen 

Če stranka, za katero je uveden postopek odmere davka, med 
postopkom umre, se postopek ustavi, kadar gre za odmero 
dohodnine. 

Postopek se ustavi tudi, če stranka, ki je zavezanka za dohod- 
nino, umre med postopkom odmere podvrsti dohodnine. 

Davčni organ postopek ustavi s sklepom in ga pošlje pravnim 
naslednikom umrle stranke. 

Če stranka, za katero je uveden postopek odmere davka, ki ni 
dohodnina ali podvrst dohodnine, med postopkom umre, izda 
davčni organ sklep o prekinitvi postopka in ga pošlje pravnim 
naslednikom umrle stranke. Ko so pravni nasledniki znani, se 
postopek nadaljuje zoper njih. 

Za čas do ugotovitve pravnih naslednikov stranke, lahko 
davčni organ postavi začasnega zastopnika. 

3. Začasni zastopnik 

24. člen 

Če procesno nesposobna stranka nima zakonitega zastop- 
nika ali je treba opraviti kakšno dejanje zoper osebo, katere 
prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, ji postavi 
davčni organ, ki vodi davčni postopek, začasnega zastopnika, 
če to narekuje nujnost zadeve in je treba izvesti postopek. Ta 
organ sporoči to takoj skrbstvenemu organu, če pa je postavil 
začasnega zastopnika komu, čigar prebivališče je neznano, 
razglasi svoj sklep na oglasni deski pri tem organu. 

Tako, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se postavi 
začasni zastopnik tudi takrat, kadar je treba opraviti dejanje, 
ki ga ni mogoče odložiti, stranke oziroma njenega pooblaš- 
čenca ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno povabiti. To je 
treba takoj sporočiti stranki, pooblaščencu oziroma zastop- 
niku. 

Postavljena oseba mora sprejeti zastopanje. Zastopanje sme 
odkloniti samo iz razlogov, ki so določeni v posebnih predpi- 
sih. Začasni zastopnik sodeluje samo v postopku, za katerega 
je izrecno postavljen, in le toliko časa, dokler ne nastopi 
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma sama stranka ali 
njen pooblaščenec. 

4. Skupni predstavnik 
25. člen 

Če dvoje ali več strank skupaj nastopa v enaki zadevi morajo 
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navesti, katera od njih bo nastopila kot njihov skupni pred- 
stavnik, ali pa postaviti skupnega pooblaščenca. 

Organ, ki vodi davčni postopek lahko naloži s sklepom stran- 
kam, ki so udeležene v postopku z istovetnimi zahtevki, naj 
v določenem roku navedejo, katera od njih jih bo predstav- 
ljala, ali pa postavijo skupnega pooblaščenca. Če stranke ne 
upoštevajo takega sklepa, lahko to določi sam organ, ki vodi 
postopek. Tako skupni predstavnik oziroma pooblaščenec 
obdrži to lastnost, dokler stranke ne postavijo drugega. Zoper 
tak sklep imajo stranke pravico posebne pritožbe, ki pa ne 
zadrži izvršitve. 

Tudi tedaj, kadar je določen skupen predstavnik oziroma 
pooblaščenec, obdrži vsaka stranka pravico nastopati kot 

j stranka v postopku, dajati izjave in samostojno vlagati pri- 
tožbe in uporabljati druga pravna sredstva. 

5- Pooblaščenec 

26. člen , 
Stranka oziroma njen zakoniti zastopnik lahko določi po- 
oblaščenca, ki jo zastopa v davčnem postopku, razen pri 
dejanjih, pri katerih mora stranka sama dajati izjave. 

Dejanja v postopku, ki jih opravi pooblaščenec v mejah po- 
oblastila, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravila sama 
stranka. 
poleg pooblaščenca lahko stranka tudi sama daje izjave, 
davčni organ pa lahko zahteva izjave tudi od nje sam. 

Ce je stranka navzoča, ko da njen pooblaščenec ustno izjavo, 
lahko takoj nato spremeni ali prekliče njegovo izjavo. Če se 
Pismeni ali ustni izjavi stranke in njenega pooblaščenca, ki se 
tičeta dejstev, ne ujemata, presodi davčni organ, ki vodi 
Postopek, obe izjavi po 7. členu tega zakona. 

27. člen 

Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je opravilno popolnoma 
sposoben, razen tistih, ki se ukvarjajo z zakotnim pisaštvom. 

če nastopi kot pooblaščenec kdo, ki se ukvarja z zakotnim 
Pisaštvom, mu davčni organ odreče nadaljnje zastopanje in 
0 tem takoj obvesti stranko. 

Zoper sklep, s katerim je davčni organ odrekel zastopanje, je 
dovoljena posebna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve sklepa. 

28. člen 

Pooblastilo se lahko da pismeno ali ustno na zapisnik. O ust- 
nem pooblastilu se v spisu napravi zaznamek. 

Če stranka ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na 
Pismeno pooblastilo namesto podpisa odtis kazalca. Če da 
stranka pooblastilo osebi, ki ni odvetnik ali davčni svetovalec, 
Gorata biti na pooblastilu podpisani dve priči. 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek ali opravlja posa- 
mezna dejanja v postopku, lahko izjemoma dovoli, da opravi 
Posamezno dejanje v imenu stranke kot njen pooblaščenec 
brez pooblastila član njene družine ali gospodinjstva. Če 
Zahteva taka oseba uvedbo postopka ali če da med postop- 
kom izjavo, ki je v nasprotju s prejšnjo izjavo stranke, zahteva 
uradna oseba od nje, naj predloži v določenem roku 
naknadno pooblastilo. 

29. člen 

če je pooblastilo dano v obliki zasebne listine, pa nastane 
dvom o njeni pristnosti, se lahko naloži, naj se predloži 
Merjeno pooblastilo. 

Pravilnost pooblastila se preizkusi po uradni dolžnosti. 

30. člen 

Pooblastilo se lahko da za ves postopek ali samo za posa- 
mezna dejanja, lahko pa se tudi časovno omeji. 

31. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stranke, veljajo smi- 
selno tudi za njihove zakonite zastopnike, pooblaščence, 
začasne zastopnike in skupne predstavnike. 

32. člen 
Stranki je treba dovoliti, da pripelje v stvareh, za katere se 
zahteva strokovno poznavanje davčnega področja, strokov- 
njaka, ki ji bo dajal pojasnila in nasvete. 

Stranka ne sme pripeljati kot strokovnjaka nekoga, ki se 
ukvarja z zakotnim pisaštvom. 

IV. POGLAVJE 

Komuniciranje davčnega organa s strankami 

1. Davčna napoved, davčni obračun In vloge 

33. člen 

Davčna napoved in davčni obračun so podatki, potrebni za 
odmero oziroma plačilo davčnih obveznosti, ki ju mora davčni 
zavezanec predložiti davčnemu organu v obliki in na način, 
določen s tem zakonom. 

34. člen 

Vloge so zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori, 
in druga sporočila, s katerimi se fizične in pravne osebe ter 
državni in drugi organi obračajo na davčni organ. 

35. člen 

Davčna napoved, davčni obračun in vloga se izroči nepo- 
sredno davčnemu organu ali pošlje pisno po pošti. 
Vloge se lahko da tudi ustno na zapisnik. 

36. člen 
Davčni organ, ki je pristojen za prejem davčne napovedi, 
davčnega obračuna in vloge, jih je dolžan sprejeti oziroma 
vzeti ustno sporočilo na zapisnik. 

Uradna oseba, ki prejme davčno napoved, davčni obračun in 
vlogo, mora vložniku na njegovo zahtevo potrditi prejem. 

Če vložnik poskuša vložiti davčno napoved, davčni obračun in 
vlogo oziroma podati sporočilo na zapisnik pri nepristojnemu 
davčnemu organu, ga uradna oseba napoti k pristojnemu 
davčnemu organu. 

Če dobi davčni organ po pošti davčno napoved, davčni obra- 
čun in vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, jo pošlje brez odlašanja 
pristojnemu organu oziroma sodišču in to sporoči stranki. Če 
davčni organ, ki je dobil vlogo, ne more ugotoviti, kateri organ 
je zanjo pristojen, izda sklep, s katerim zavrže vlogo zaradi 
nepristojnosti, in ga takoj pošlje stranki. Zoper ta sklep je 
dovoljena posebna pritožba. 

37. člen 
Davčna napoved oziroma davčni obračun mora predvsem 
vsebovati: navedbo davčnega organa, kateremu se pošilja, 
ime in priimek ter prebivališče oziroma firmo ter sedež vlož- 
nika, njegovo davčno številko, podatke o morebitnem zastop- 
niku ali pooblaščencu ter podatke, ki so potrebni za ugotovi- 
tev davčne obveznosti. 

Vloga mora obsegati predvsem: navedbo davčnega organa, 
kateremu se pošilja, ime in priimek ter prebivališče oziroma 
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firmo ter sedež vložnika, njegovo davčno številko, podatke 
o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu, zadevo, zahtevo 
oziroma predlog ter potrebna dokazila. 

Davčno napoved in davčni obračun mora davčni zavezanec 
lastnoročno podpisati. Če je vložnik pravna oseba, podpiše 
davčno napoved in davčni obračun zastopnik pravne osebe. 
Če davčno napoved in davčni obračun sestavi davčni svetova- 
lec, ju mora poleg davčnega zavezanca podpisati tudi davčni 
svetovalec. 
Vlogo podpiše vložnik lastnoročno, lahko pa jo podpiše 
namesto njega njegov zakonec, starši in polnoletni otroci ali 
odvetnik oziroma davčni svetovalec na podlagi pooblastila. 
Kdor podpiše vložnika, mora na vlogi podpisati svoje ime, 
navesti svoj naslov in predložiti pooblastilo vložnika. 

Če vložnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, ga podpiše 
kdo drug, ki zna pisati; ta se mora podpisati tudi sam in 
navesti svoj naslov. 

Kadar je vložnik pravna oseba, podpiše vlogo njen zastopnik. 

38. član 

Če ima vloga takšno formalno pomanjkljivost, da je ni 
mogoče obravnavati, ali če je vloga nerazumljiva ali nepo- 
polna, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Davčni organ, 
ki prejme tako vlogo mora določiti vložniku rok, v katerem 
mora odpraviti pomanjkljivosti. To lahko sporoči vložniku po 
telefonu ali pa tudi ustno, če pride vložnik k davčnemu 
organu, ki to sporoča. O tem napravi davčni organ v spisu 
zaznamek. 

Če vložnik v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se 
šteje, da je bila vloga od samega začetka v redu. Če pa tega ne 
stori in zaradi tega vloge ni mogoče obravnavati, se šteje, da 
vloga sploh ni bila vložena. O tem izda davčni organ sklep, 
zoper katerega je dovoljena posebna pritožba. Na to posle- 
dico je treba vložnika v vabilu za popravo vloge posebej 
opozoriti. 

\ 
Če dobi davčni organ telefonsko sporočilo ali sporočilo po 
telefaksu, pa dvomi, ali je sporočilo res poslal tisti, čigar ime 
je navedeno na sporočilu, oziroma ali je dal telefonsko sporo- 
čilo res tisti, ki je po telefonu povedal svoje ime, uvede 
postopek za ugotovitev tega dejstva; če se pomanjkljivosti ne 
odpravijo, ravna tako, kot je predpisano v prejšnjem odstavku. 

2. Vabila 

39. član 
Davčni organ, ki vodi postopek, ima pravico povabiti tistega, 
čigar navzočnost je v postopku potrebna, če prebiva na 
območju, za katerega je krajevno pristojen. 

Izjemoma se lahko povabi nekdo, ki prebiva izven območja, za 
katerega je davčni organ, ki vodi postopek krajevno pristojen, 
če se s tem postopek pospeši ali olajša in prihod ne povzroči 
povabljenemu večjih stroškov ali večje zamude. 

Vabilo mora biti pisno. 

40. član 

V pisnem vabilu je treba navesti ime davčnega organa, ki vabi, 
ime in priimek in naslov tistega, ki je vabljen, kraj, dan in uro 
prihoda, v kateri zadevi in kot kaj je povabljen ( kot stranka, 
priča, izvedenec itd.) ter katera dokazila naj prinese. V vabilu 
mora biti navedeno tudi, ali mora povabljeni priti osebno ali 
pa lahko pošlje pooblaščenca; opozoriti ga je treba tudi na to, 
da mora v primeru, če se vabilu ne bi mogel odzvati, to 
sporočiti davčnemu organu, ki mu je vabilo poslal. Povablje- 
nega je treba prav tako opozoriti na posledice, če se vabilu ne 
bi odzval ali če ne bi sporočil, da ne more priti. 

V vabilu na ustno obravnavo se od stranke lahko zahteva, naj 
prinese pisna in druga dokazila, lahko pa se stranko opozori 
tudi na to, da sme pripeljati priče, na katere se namerava 
sklicevati. 

Če dovoljuje narava stvari, se lahko prepusti povabljenemu, 
da da do določenega dne potrebno pisno izjavo, namesto da 
bi prišel osebno. 

41. člen 

Povabljeni se mora odzvati vabilu. 

Če povabljeni zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega opravi- 
čenega vzroka ne more priti, mora to takoj po prejemu vabila 
sporočiti davčnemu organu, ki mu je vabilo poslal, če nastane 
vzrok pozneje, pa takoj, ko zanj zve. 

Če tisti, ki mu je bilo vabilo osebno vročeno, ne pride in 
izostanka ne opraviči, se lahko privede, poleg tega pa tudi 
kaznuje z denarno kaznijo do 30.000 tolarjev. Tak ukrep se 
sme uporabiti samo, če je bilo v vabilu navedeno, da se 
uporabi. Če nastanejo zaradi neopravičenega izostanka 
povabljenega stroški v davčnem postopku, se lahko določi, da 
jih trpi tisti, ki je izostal. Sklep o privedbi, o kazni ali o plačilu 
stroškov izda uradna oseba, ki vodi davčni postopek 
v soglasju z uradno osebo, ki je pooblaščena za odločanje. 
Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba. 

3. Zapisnik 
l 

42. člen 

O ustni obravnavi ali o kakšnem drugem pomembnejšem 1 

dejanju v postopku ter o pomembnejših ustnih izjavah strank 1 

ali drugih oseb v postopku, ki dajejo podlago za izdajo 
odločbe, se mora pisati zapisnik. 1 

• 
O manj pomembnih dejanjih in izjavah strank in drugih oseb, 
ki bistveno ne vplivajo na odločitev o stvari, o vodenju ' 
postopka, o sporočilih, uradnih zapažanjih, ustnih navodilih 
in ugotovitvah ter o okoliščinah, ki se tičejo samo notranjega 1 

dela davčnega organa, pri katerem teče davčni postopek, se 
praviloma ne sestavi zapisnik, temveč napravi o tem uradna I 
oseba na samem spisu zaznamek in ga potrdi s podpisom in 
navedbo datuma. 
Zapisnik tudi ni treba sestavljati o takih ustnih strankinih ; 
zahtevah, o katerih se odloča po skrajšanem postopku, če se ( 
jim ugodi. i 

43. člen 1 

I 
V zapisnik se vpiše: ime davčnega organa, ki opravlja dejanje, 
kraj, dan in uro dejanja in zadevo, v kateri se dejanje opravlja 1 

ter imena uradnih oseb, navzočih strank in njihovih zastopni- 
kov ali pooblaščencev. 

Zapisnik mora obsegati potek in vsebino v postopku opravlje- 
nega dejanja in danih izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti 
na tisto, kar je predmet davčnega postopka. V zapisniku se 
navedejo vse listine, ki so bile uporabljene na ustni obravnavi. 1 

Če je treba, se te listine priložijo zapisniku. 

Izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v davč- 
nem postopku, ki so pomembne za odločitev, se zapišejo ! 

v zapisnik čim natančneje, če je treba, pa tudi dobesedno. 1 

V zapisnik se vpišejo tudi vsi sklepi, ki se izdajo med deja- ' 
njem. ( 

Če se opravi kakšno zaslišanje po tolmaču, se navede, v kate- 1 

rem jeziku je zaslišani govoril in kdo je bil tolmač. ( 

Zapisnik se piše med opravljanjem uradnega dejanja. Če se < 
dejanje ne more končati isti dan, se vsak dan posebej vpiše 
v isti zapisnik tisto, kar je bilo tisti dan napravljeno, in to 1 

podpiše. 

66 poročevalec, št. 42 



Če se dejanje, o katerem se piše zapisnik, ne more opraviti 
zdržema, se v zapisnik navede, da je bilo prekinjeno. 

44. člen 

Zapisnik mora biti pisan v redu; v njem ne sme biti nič 
izbrisano. Mesta, ki so bila do sklenitve zapisnika prečrtana, 
morajo ostati čitljiva; overi jih s svojim podpisom uradna 
oseba, ki vodi dejanje postopka. 

V že podpisanem zapisniku se ne sme nič dodati in nič 
spremeniti. Dopolnitev že zaključenega zapisnika se zapiše 
v dodatku. 

45. člen 

Preden se zapisnik zaključi, se prebere zaslišanim in ostalim 
udeležencem pri dejanju postopka. Ti imajo pravico tudi sami 
Pregledati zapisnik in dati svoje pripombe. Na koncu zapis- 
nika se navede, da je bil zapisnik prebran in da ni bilo nobenih 
Pripomb; če pa je bilo kaj pripomb, se na kratko zapiše 
njihova vsebina. Zapisnik podpiše tisti, ki je sodeloval pri 
dejanju, na koncu pa ga overi uradna oseba, ki je dejanje 
vodila, in morebitni zapisnikar. 

Če obsega zapisnik zaslišanje več oseb, se podpiše vsaka od 
njih pod tistim delom zapisnika, kjer je zapisana njena izjava. 

če se opravi soočenje, podpišejo ta del zapisnika soočenci. 

če ima zapisnik več listov, se ti označijo z zaporednimi števil- 
kami, vsak list pa overi na koncu s svojim podpisom uradna 
oseba, ki vodi dejanje postopka, in podpiše tisti, čigar izjava je 
zapisana na koncu lista. 

Dopolnitve že zaključenega zapisnika se znova podpišejo in 
overijo. 

če tisti, ki bi moral podpisati zapisnik, ne zna ali ne more 
Pisati, ga podpiše nekdo, ki zna pisati, in se tudi sam podpiše, 
i ega ne more storiti uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, 
in tudi ne zapisnikar. 

Če kdo noče podpisati zapisnika ali odide, preden je zapisnik 
sklenjen, se to vpiše v zapisnik in navede, zakaj ga ni pod- 
pisal. 

46. člen 

Zapisnik, ki je sestavljen v skladu z določbami prejšnjega 
"ena, je javna listina. Zapisnik je dokaz o poteku in vsebini 
dejanja postopka in danih izjav, razen tistih delov zapisnika, 
h katerim je zaslišanec dal pripombo, da niso pravilno sestav- 
ljeni. 

Dovoljeno je dokazovati nepravilnosti zapisnika. 
4- Pregled spisov in obvestila o poteku davčnega postopka 

47. člen 

Stranka ima pravico pregledovati, prepisovati na svoje stro- 
ške pa tudi kopirati spise v svojih zadevah. Pregledovanje, 
Prepisovanje in kopiranje spisov nadzoruje uradna oseba 
davčnega organa. 

Stranka pa ne sme pregledovati, prepisovati in kopirati urad- 
nih poročil in osnutkov odločb ter drugih spisov, ki veljajo za 
'aupne, če bi se s tem lahko onemogočil namen postopka. 

Stranka in tisti, ki verjetno izkaže svojo pravno korist v zadevi, 
,er prizadeti državni in drugi organi imajo pravico zahtevati 
obvestila o poteku davčnega postopka. 

*°per zavrnitev zahtev iz prejšnjih odstavkov je dovoljena 
Posebna pritožba tudi takrat, kadar ni bil izdan pismen sklep. 
Pritožba se lahko poda takoj. 

V. POGLAVJE 

Vračanje 

1. Način vračanja 

48. člen 
Vročanje spisov se opravlja praviloma tako, da se spis izroči 
tistemu, ki mu je namenjen. 
Spisi se vročajo po pošti, ali pa jih vroča davčni organ po svoji 
uradni osebi. Tistega, ki mu je treba vročiti spis, je dovoljeno 
povabiti zato, da ga prevzame, če to zahteva narava ali pomen 
spisa, ki ga je treba vročiti. 

Način vročitve določi davčni organ. 

49. člen 
i 

Vroča se samo ob delavnikih, in sicer podnevi. 

Davčni organ lahko odredi, naj se vročitev opravi tudi na 
nedeljo ali državni praznik ali ponoči, če tisti, ki mu je treba 
spis vročiti, drugače ni dosegljiv. 

50. člen 

Vročitev se praviloma opravi v stanovanju, v poslovnem pro- 
storu ali na delovnem mestu. 
Vročitev se lahko opravi tudi izven prostorov, ki so navedeni 
v prejšnjem odstavku, če je naslovnik pripravljen spis sprejeti. 

2. Posredno vročanje 

51. člen 

Kadar tistega, ki mu je treba spis vročiti, ni najti v stanovanju, 
se opravi vročitev tako, da se spis izroči kateremu od odraslih 
članov njegovega gospodinjstva. 
Kadar je treba opraviti vročitev na delovnem mestu tistega, ki 
mu je treba spis vročiti, pa tega ni tam, se lahko vroči osebi, ki 
je tam zaposlena, če ga hoče sprejeti. Odvetniku oziroma 
davčnemu svetovalcu se lahko vroči spis tudi tako, da se 
izroči osebi, ki je zaposlena v odvetniški pisarni oziroma 
pisarni davčnega svetovalca. 

52. člen 

Če se ugotovi, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti, odsoten in 
da mu osebe, omenjene v prejšnjem členu, spisa ne morejo 
pravočasno izročiti, se spis vrne davčnemu organu, ki ga je 
izdal z navedbo, kje je naslovnik. 

Če ostane prebivališče tistega, ki mu je treba spis vročiti, kljub 
poizvedovanju neznano, mu postavi davčni organ, ki je spis 
izdal, zastopnika za vročitve in temu izroči spis. 

53. člen 

Če se vročitev ne da opraviti niti tako, kot je predpisano v 49. 
členu tega zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba 
spis vročiti odsoten, ga izroči vročevalec davčnemu organu, 
ki je izdal spis, če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega 
prebivališča. V poštnem nabiralniku stanovanja ali poslov- 
nega prostora naslovnika oziroma osebe, pri kateri je naslov- 
nik zaposlen, če takšnega nabiralnika ni, pa na vratih teh 
prostorov, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v katerem je 
navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem mora 
naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu 
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je 
sporočilo pustil v poštnem nabiralniku oziroma na vratih 
naslovnika ter se podpiše. 

Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni se šteje, da je bila 
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno 
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v poštnem nabiralniku oziroma na vratih prostorov iz prejš- 
njega odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti 
v samem sporočilu. 

O vročitvi, ki je bila opravljena na način kot je določen 
v prvem odstavku tega člena, je treba obvestiti davčni organ, 
ki je vročitev odredil. 

3. Obvezno osebno vračanje 

54. člen 

Spis se mora vročiti osebno tistemu, kateremu je namenjen, 
kadar je takšna vročitev predpisana s tem zakonom, kadar 
začne teči od dneva vročitve rok, ki se ne more podaljšati, ali 
kadar to posebej odredi davčni organ, ki je odredil vročitev. 
Da je spis osebno vročen odvetniku oziroma davčnemu sveto- 
valcu, se šteje tudi tedaj, če se izroči osebi, ki je zaposlena 
v odvetniški pisarni oziroma pisarni davčnega svetovalca. 

Kadar tistega, ki mu je treba spis osebno vročiti, ni najti 
v stanovanju, poslovnem prostoru ali na delovnem mestu ali 
če v odvetniški pisarni oziroma pisarni davčnega svetovalca 
ni najti niti osebe, ki je v njej zaposlena, vročevalec ravna 
tako, kot je predpisano v prejšnjem členu; šteje se, da je s tem 
vročitev opravljena. 

Če se spis vroči zakonitemu zastopniku, pooblaščencu ali 
pooblaščencu za vročitev, se šteje, da je vročen sami stranki. 

Vračanje državnim organom, organom lokalnih skupnosti 
ter pravnim osebam 

55. člen 

Državnim organom, organom lokalnih skupnosti ter pravnim 
osebam se vroča tako, da se spis izroči uradni osebi oziroma 
osebi, ki je določena za sprejemanje spisov, če ni za posa- 
mezne primere drugače določeno. 

Če vročevalec v delovnem času ne najde osebe, ki je določena 
za sprejemanje spisov, ali če le-ta ni določena, izroči spis 
katerikoli zaposleni osebi, ki jo najde v prostorih take osebe. 

4. Posebni primeri vračanja 

a) Vračanje zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu 

56. člen 

Vročitev zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu stranke se 
opravi tako, kot je predpisano v členih 48. do 54. tega zakona. 

Če ima več strank skupnega zakonitega zastopnika ali poo- 
blaščenca v isti zadevi, se za vse vroča temu zakonitemu 
zastopniku oziroma pooblaščencu. Če ima stranka več poo- 
blaščencev, se spis vroči samo enemu od njih. 

b) Vročanje pooblaščencu za vročitev 

57. člen 

Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo 
vsi spisi zanjo. Če stranka obvesti o tem davčni organ, ki vodi 
postopek, vroča davčni organ vse spise temu pooblaščencu 
(pooblaščenec za vročitve). 

Pooblaščenec za vročitve mora vsak spis nemudoma poslati 
stranki. 

Kadar je stranka ali njen zakoniti zastopnik v tujini, pa v Slove- 
niji nima pooblaščenca, mu je treba ob vročitvi prvega spisa 
naložiti, naj v določenem roku imenuje pooblaščenca za vro- 
čitve, in ga opozoriti, da mu bo po uradni dolžnosti postavljen 
pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, če 
v danem roku ne bo sam imenoval pooblaščenca. 

Šteje se, da je z vročitvijo spisa pooblaščencu za vročitve 
opravljena vročitev stranki, ki bi ji bilo treba spis vročiti. 

58. člen 

Kadar je več strank skupaj udeleženih v davčnem postopku 
z istovrstnimi zahtevki, pa nimajo skupnega pooblaščenca, 
morajo pri prvem dejanju v davčnem postopku obvestiti 
davčni organ o skupnem pooblaščencu za vročitve. Dokler 
tega ne storijo, se šteje za takega pooblaščenca tista izmed 
strank, ki je na prvi skupni vlogi prva podpisana ali navedena. 
Če se ne more na tak način določiti pooblaščenca, lahko 
določi uradna oseba, ki vodi davčni postopek, za pooblaš- 
čenca katerokoli od teh strank. 

V spisu, ki se vroči pooblaščencu za vročitve, morajo biti 
navedene vse osebe, za katere se vroča. 

c) Vročanje drugim osebam 

59. člen 

Osebam in ustanovam v tujini, razen osebam, ki imajo podruž- 
nice v Sloveniji ter osebam v državi, ki uživajo diplomatsko 
imuniteto, se vročajo spisi po ministrstvu, pristojnem za zuna- 
nje zadeve, če ni v mednarodnih pogodbah drugače dolo- 
čeno. 
Osebam na služenju vojaškega roka se spisi zanje vročajo po 
njihovem poveljstvu. 

60. člen 

Osebam, ki jim je vzeta prostost, se vročajo spisi po upravi 
zavoda, v katerem so. 

d) Vročanje z javnim naznanilom 

61. člen 
Če gre za večje število oseb, ki davčnemu organu niso znane 
ali ki se ne morejo določiti, se jim spis vroči z javnim naznani- 
lom na oglasni deski davčnega organa, ki ga je izdal. Vročitev 
velja za opravljeno po preteku 8 dni od dneva, ko je bilo 
naznanilo pritrjeno na oglasno desko, če davčni organ, ki je 
spis izdal, ne določi daljšega roka. 

e) Odklonitev sprejema 

62. člen 
Če tisti, na katerega je spis naslovljen, oziroma odrasli član 
njegovega gospodinjstva brez razloga spisa noče sprejeti ali 
če ga noče sprejeti oseba, ki je zaposlena v državnem organu, 
organu lokalne skupnosti, pravni osebi, oziroma ga noče 
sprejeti oseba zaposlena v odvetniški pisarni oziroma pisarni 
davčnega svetovalca, pusti vročevalec spis v stanovanju, kjer 
ta oseba stanuje oziroma, v prostorih, kjer je zaposlena, ali pa 
ga pusti na vratih stanovanja oziroma na vratih prostorov, kjer 
je zaposlena. 
Če se opravi vročitev tako, kot je določeno v prvem odstavku 
tega člena, zapiše vročevalec dan, uro in kraj kjer je spis pustil 
ter razlog odklonitve sprejema spisa; šteje se, da je s tem 
vročitev opravljena. 

f) Sprememba prebivališča ali sedeža 

63. člen 

Če stranka ali njen zakoniti zastopnik med davčnim postop- 
kom spremeni svoje stalno ali začasno prebivališče ali sedež 
in o tem ne obvesti davčnega organa, ki vodi postopek in 
vročevalec kljub poizvedovanju ne more zvedeti, kam sta se 
odselila, odredi davčni organ, ki vodi postopek, naj se vse 
nadaljnje vročitve v postopku za to stranko opravijo tako, da 
se spise pritrdi na oglasno desko tega organa. 

Vročitev velja za opravljeno po izteku 8 dni od dneva, ko je bil 
spis pritrjen na oglasno desko davčnega organa, ki vodi 
postopek. 
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če pooblaščenec oziroma pooblaščenec za vročitve med 
davčnim postopkom spremeni svoje stalno ali začasno prebi- 
vališče pa o tem ne obvesti davčnega organa, ki vodi posto- 
pek, se opravi vročitev, kot da pooblaščenec sploh ni bil 
Postavljen. 

5. Vročilnica 
64. člen 

Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in vroče- 
valec. Prejemnik z besedami zapiše na vročilnici dan prejema. 

če prejemnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, vpiše 
vročevalec na vročilnici njegovo ime in dan izročitve, poleg 
tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal. 

če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to 
na vročilnici in z besedami napiše dan izročitve; šteje se, da je 
s tem vročitev opravljena. 
če se vroči spis kateri od oseb, ki so navedene v 51. členu 
fega zakona, navede vročevalec na vročilnici, komu je spis 
izročil in njegovo razmerje do tistega, kateremu bi ga moral 
vročiti. 

če se opravi vročitev po 53. členu tega zakona, je treba 
navesti na vročilnici dan sporočitve in dan, ko je bil spis 
izročen davčnemu organu oziroma pošti. 

6- Pomote pri vračanju 

65. člen 

Če se zgodi pri vročitvi pomota, se šteje, da je bila vročitev 
opravljena tisti dan, za katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je 
bil spis namenjen, ta spis dejansko dobila. 

če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi z dru- 
9imi sredstvi. 
vl- POGLAVJE 

Roki 
66. člen 

2a posamezna dejanja v davčnem postopku so s tem zako- 
nom določeni roki. 

Če roki s tem zakonom niso določeni, jih določi uradna 
°seba, ki vodi davčni postopek. 

Roki, iz drugega odstavka tega člena se lahko iz opravičljivih 
razlogov podaljšajo na prošnjo, ki jo vloži prizadeta oseba 
Pred iztekom roka. 

67. člen 

Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih. 

je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali 
sPoročitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti 
[ok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. 
°ok, ki je določen po mesecih oziroma po letih, se konča 
® Potekom tistega dneva v mesecu oziroma letu, ki se po svoji 
®'evilki ujema z dnem, ko je bilo komu kaj vročeno ali sporo- 
čeno, oziroma z dnem, ko se je zgodil dogodek, od katerega se šteje rok. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok 
Zadnji dan v tem mesecu. 

Konec roka je lahko označen tudi z določenim koledarskim 
đnem. 

68. člen 

Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje in državni prazniki. 

£e ie zadnji dan roka nedelja ali državni praznik ali kakšen 
ru9 dan, ko se pri davčnemu organu, pri katerem je treba 

°Praviti dejanje postopka ne dela, se izteče rok s potekom 
P^ega naslednjega delavnika. 

69. člen 

Vloga je vložena pravočasno, če prispe k davčnemu organu, 
ki mu jo je bilo treba vročiti, preden poteče rok. 

Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali po telefaksu, se 
dan oddaje šteje za dan izročitve davčnemu organu, na kate- 
rega je vloga naslovljena. 

Za osebe, ki jim je vzeta prostost, se šteje dan, ko izročijo 
vlogo upravi zavoda v katerem so, za dan izročitve davčnemu 
organu, na katerega je vloga naslovljena. 

VII. POGLAVJE 

Vrnitev v prejšnje stanje 

70. člen 

Stranki, ki je iz opravičenih vzrokov zamudila kakšno dejanje 
davčnega postopka in ga zaradi tega ne more več opraviti, se 
dovoli na njen predlog vrnitev v prejšnje stanje. 

Stranki, ki ni pravočasno izročila vloge, se dovoli na njen 
predlog vrnitev v prejšnje stanje tudi tedaj, če je iz nevednosti 
ali zaradi očitne pomote pravočasno vlogo poslala po pošti ali 
jo neposredno izročila nepristojnemu organu. 

Vrnitev v prejšnje stanje se dovoli tudi v primeru, če je stranka 
po očitni pomoti prekoračila rok, pa je pristojni davčni organ 
vlogo vendarle prejel vsaj v treh dneh po izteku roka, če bi 
stranka zaradi zamude izugubila kakšno pravico. 

71. člen 

Stranka mora v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje navesti 
okoliščine, zaradi katerih ni mogla pravočasno opraviti zamu- 
jenega dejanja, in te okoliščine verjetno izkazati. 

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se ne more opirati na tako 
okoliščino, ki jo je davčni organ že prej ocenil kot nezadosten 
razlog za podaljšanje roka. 

Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanja zato, ker je stranka 
zamudila vložiti kakšno vlogo, mora predlogu predložiti tudi 
to vlogo. 

72. člen 

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se vloži v osmih dneh, 
računano od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil 
zamudo, če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od 
dneva, ko je za to zvedela. 

Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati 
vrnitev v prejšnje stanje. 

Če se zamudi rok za predlog, da se dovoli vrnitev v prejšnje 
stanje, se zaradi zamude tega roka ne more predlagati vrnitev 
v prejšnje stanje. 

73. člen 

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se vloži pri davčnem 
organu, pri katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje. 

O predlogu odloči davčni organ s sklepom. 

Prepozen predlog se zavrže brez nadaljnjega postopka. 

74. člen 

Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni 
pritožbe, razen če se dovoli vrnitev na predlog, ki je bil 
prepozen ali ni bil dovoljen. 

Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za vrnitev v prejšnje 
stanje, je dovoljena posebna pritožba le tedaj, če je izdal sklep 
davčni organ prve stopnje. 
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Pritožba ni dovoljena zoper sklep o predlogu za vrnitev 
v prejšnje stanje, ki ga izda organ, pristojen za odločanje 
o glavni stvari na drugi stopnji. 

tolmače, ogled, oglase, obrazce in podobno, ki nastanejo p 
v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, bremenijo davčni 5 
organ, ki je uvedel davčni postopek. 

75. člen 

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne ustavi davčnega 
postopka, vendar pa davčni organ, ki je pristojen za odločitev 
o n|em, lahko začasno prekine postopek, dokler ne postane 
sklep o predlogu dokončen. 

Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se davčni postopek vrne 
v tisto stanje, v katerem je bil pred zamudo, in se odpravijo vse 
odločbe in sklepi, ki jih je davčni organ izdal v zvezi z zamudo. 

VIII. POGLAVJE 

Vzdrževanje reda 

76. člen 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, mora med postopkom 
skrbeti za red pri delu v prostorih davčnega organa in izven 
teh prostorov. 

V ta namen ima uradna oseba pravico opomniti tistega, ki 
moti delo, in odrediti, kar je treba, da se red ohrani. 

Tisti, ki so navzoči pri postopku, ne smejo imeti pri sebi orožja 
ali kakšen drug predmet, s katerim bi se lahko povzročila 
poškodba navzočim osebam. 

77. člen 

Kdor kljub opominu moti delo ali postopa v nasprotju z določ- 
bami prejšnjega člena, sme biti odstranjen. Udeleženec pri 
dejanju sme biti odstranjen le, če je bil poprej opomnjen, da 
bo odstranjen,in opozorjen na pravne posledice takega 
ukrepa. Odstranitev zaradi motenja reda odredi uradna 
oseba, ki vodi davčni postopek. 

Če je po prvem odstavku tega člena odstranjena stranka, ki 
nima pooblaščenca ali če je odstranjen pooblaščenec, čigar 
pooblastitelj ni navzoč, zahteva uradna oseba, ki vodi dejanje 
davčnega postopka od odstranjenega, naj imenuje pooblaš- 
čenca. Če ta tega ne stori, lahko uradna oseba odloži dejanje 
na stroške tistega, ki ni hotel imenovati svojega pooblaš- 
čenca, če je treba, pa mu lahko sama postavi pooblaščenca. 
Tak pooblaščenec mora zastopati stranko samo pri tistem 
dejanju, od katerega je bila stranka odstranjena. 

78. člen 

Kršitelj reda, ki ga je uradna oseba odstranila, se kaznuje 
z denarno kaznijo do 30.000 tolarjev. 

Ta kazen ne izključuje kazenske ali disciplinske odgovornosti. 

S kaznijo iz prvega odstavka tega člena je lahko kaznovan 
tudi, kdor se v svoji vlogi huje pregreši zoper običaje obnaša- 
nja nasproti davčnemu organu ali uradni osebi, ki vodi davčni 
postopek. 

79. člen 

Zoper sklep o kazni je dovoljena posebna pritožba, ki ne 
zadrži izvršitve kazni. 

Denarno kazen iz 78. člena tega zakona izreče uradna oseba 
davčnega organa, ki vodi davčni postopek. 

IX. POGLAVJE 

1. Stroški davčnega postopka 

80. člen 

Posebni izdatki davčnega organa, ki vodi davčni postopek, 
kot so: potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, 

Kadar povzroči kakšen udeleženec v davčnem postopku stro- 
ške za posamezna dejanja postopka, jih mora trpeti sam. 

81. člen 

Vsako stranko bremenijo stroški, ki jih ima zaradi davčnega 
postopka, kot so stroški za prihod, zamuda časa in izgubljeni 
zaslužek ter izdatki za takse in za pravno zastopanje in stro- 
kovno pomoč. 

82. člen 

Za ugotovitev višine potrebnih stroškov, izdatkov in izgublje- 
nega zaslužka prič, izvedencev in tolmačev in izplačevanje 
teh povračil se uporabljajo predpisi, ki urejajo to področje. 

Glede povračil uradnim osebam veljajo predpisi, ki se na te 
osebe nanašajo. 

2. Oprostitev plačila stroškov 

83. člen 

Davčni organ, ki vodi davčni postopek, lahko oprosti stranko 
plačila vseh stroškov ali dela stroškov, če spozna, da bi bilo 
s plačilom ogroženo preživljanje zavezanca in njegovih dru- 
žinskih članov. Sklep o tem izda davčni organ na predlog 
stranke. 

Oprostitev plačila stroškov velja za izdatke davčnega organa, st 
ki vodi postopek, kot so potni stroški uradnih oseb, izdatki za 
priče, izvedence, tolmače, ogled, oglase in podobno. 

Osebe, ki niso rezidenti Republike Slovenije, ne plačajo stro- 
škov ob pogoju vzajemnosti. 

84. člen 

Davčni organ, ki vodi davčni postopek, lahko med postopkom 
razveljavi sklep o oprostitvi plačila stroškov, če ugotovi, da 
razlogi, iz katerih je bila stranka oproščena plačila stroškov, 
več ne obstajajo. 

85. člen 

Zoper sklep, s katerim se zavrne zahteva stranke za oprostitev 
plačila stroškov, in zoper sklep iz prejšnjega člena lahko vloži 
stranka posebno pritožbo. 

X. POGLAVJE 

Uvedba davčnega postopka In zahtevki strank 

1. Uvedba davčnega postopka 

86. člen 

Postopek uvede davčni organ po uradni dolžnosti ali na 
zahtevo stranke. 

Davčni organ uvede davčni postopek po uradni dolžnosti. t, 
kadar so izpolnjeni pogoji za uvedbo, določeni z zakoni ali 
predpisi lokalnih skupnosti. 

87. člen 

Davčni postopek je uveden, ko davčni organ prejme davčno 
napoved, davčni obračun ali ko opravi kakršnokoli dejanje 
z namenom uvedbe davčnega postopka. 

Če davčni organ iz vložene strankine vloge ugotovi, da po 
veljavnih predpisih ni pogojev za uvedbo davčnega postopka, 
izda o tem sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pri- 
tožba. i i 

88. člen 

V stvareh, v katerih je po tem zakonu za uvedbo postopka f»r 
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»otrebna zahteva stranke, sme davčni organ uvesti postopek 
(amo, če je taka zahteva podana. 

Združitev stvari v en postopek. 

89. člen 

če se pravice ali obveznosti strank opirajo na enako ali 
podobno dejansko stanje in isto pravno podlago in če je 
Davčni organ, ki vodi davčni postopek, za vse zadeve stvarno 
Pristojen, lahko uvede in vodi en sam postopek tudi takrat, 
kadar gre za pravice in obveznosti več strank. 

) tem, da se vodi v takih primerih en sam postopek, odloči 
javčni organ s posebnim sklepom, zoper katerega je dovo- 
iena pritožba. Pritožba ni dovoljena, če je sklep izdal davčni 
Organ druge stopnje. 

90. člen 

Ce se uvede en sam postopek nastopa v postopku vsaka 
Stranka samostojno. 

3- Sprememba zahtevka 

91. člen 

Ko je davčni postopek uveden, lahko stranka do odločbe na 
prvi stopnji razširi postavljeni zahtevek ali postavi namesto 
Prejšnjega zahtevka drug zahtevek, ne glede na to, ali ima 
Razširjeni oziroma spremenjeni zahtevek isto pravno podlago 
a|i ne, če se opira tak zahtevek na bistveno enako dejansko 
stanje, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Ce davčni organ ne dovoli spremembe zahtevka, izda o tem 
Sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba. 

Umik zahtevka 

92. člen 

Stranka lahko umakne svoj zahtevek vsak čas med davčnim 
Postopkom. 

je bil davčni postopek uveden na zahtevo stranke, pa 
stranka umakne svoj zahtevek, izda davčni organ, ki vodi 
Postopek, sklep o ustavitvi postopka. 

93. člen 

franka umakne svoj zahtevek z izjavo, dano davčnemu 
Drganu, ki vodi davčni postopek. Dokler ta organ ne izda 
sklepa o ustavitvi postopka in ga ne vroči stranki, lahko 
Stranka prekliče umik. 

Posamezno dejanje ali opustitev stranke se šteje za umik 
Zahtevka samo, če je to s tem zakonom določeno. 

je stranka svoj zahtevek umaknila po izdaji odločbe na prvi 
Stopnji, preden je potekel rok za pritožbo oziroma preden ji je 
tj'la vročena odločba o pritožbi, se s sklepom o ustavitvi 
Davčnega postopka odpravi odločba prve stopnje, če je bilo 
\ njo o zahtevku stranke pozitivno ali deloma pozitivno odlo- 
čeno. 

94. člen 
fc. 
n/ank°, ki umakne zahtevek, bremenijo vsi stroški, ki nasta- 

lo do ustavitve davčnega postopka. 

POGLAVJE 
P°STOPEK DO IZDAJE ODLOČBE 

Splošna načela 

'Skupne določbe 
95. člen 

f're<l izdajo odločbe je treba ugotoviti vsa dejstva in okoliš- 

čine, ki so za odločitev pomembne in strankam omogočiti, da 
uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 

96. člen 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, lahko med postop- 
kom ves čas dopolnjuje dejansko stanje in izvaja dokaze tudi 
o tistih dejstvih, ki v postopku še niso bila navedena ali še niso 
ugotovljena. 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, odredi po uradni 
dolžnosti izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to 
potrebno za razjasnitev stvari. 

Uradna oseba, ki vodi postopek, si po uradni dolžnosti pri- 
skrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco 
kakšen drug organ. 

97. člen 

Dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek mora stranka 
navesti natančno in po resnici. 

Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje 
navedbe ponuditi dokaze in jih predložiti. 

Če stranka v pozneje določenem roku ne predloži dokazov, 
davčni organ zahtevek za uvedbo postopka zavrže. 

98. člen 

Stranka lahko da svoje navedbe o dejanskem stanju ustno, 
lahko pa jih da tudi pisno oziroma jih mora dati pisno, če tako 
zahteva davčni organ. 

2. Skrajšani postopek 

99. člen 

Davčni organ lahko po skrajšanem postopku takoj odloči 
o stvari: 
1. če se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podat- 
kov, ki jih ima davčni organ, in ni treba posebej zaslišati 
stranke, ali če se da to stanje ugotoviti na podlagi splošno 
znanih dejstev; 
2. če je stranka v svoji davčni napovedi oziroma vlogi navedla 
dejstva ali predložila dokaze, na podlagi katerih se da ugoto- 
viti stanje stvari. 

3. Ugotovitveni postopek 

100. člen 

Ugotovitveni postopek se izvede, če je to potrebno za ugotovi- 
tev dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev ali zato, 
da se da strankam možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje 
pravice in pravne koristi. 

Potek ugotovitvenega postopka določa glede na okoliščine 
posameznega primera uradna oseba, ki vodi davčni posto- 
pek; pri tem se mora držati določb tega zakona. 

V teh mejah uradna oseba, ki vodi davčni postopek zlasti: 
določa, katera dejanja v postopku naj se opravijo in izdaja 
naloge za njihovo izvršitev; določa, po katerem vrstnem redu 
naj se opravijo posamezna dejanja in v katerem roku, če roki 
niso predpisani z zakonom; določa ustne obravnave in zasli- 
šanja in vse, kar je v zvezi s tem potrebno; odloča, katere 
dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili, ter odloča o vseh 
predlogih in izjavah. 

101. člen 

Stranka ima pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka, 
dajati potrebne podatke ter braniti svoje pravice in z zakonom 
zavarovane koristi. 
Stranka sme navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev 
stvari in izpodbijati pravilnost navedb, ki se ne ujemajo z nje- 
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nimi navedbami. Vse do izdaje odločbe ima pravico dopolnje- 
vati in pojasnjevati svoje navedbe. 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, mora dati stranki 
možnost, da se izjavi o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila 
navedena v ugotovitvenem postopku ter o predlogih in ponu- 
jenih dokazih, da sodeluje pri izvedbi dokazov in postavlja 
vprašanja drugim strankam, pričam in izvedencem po uradni 
osebi, ki vodi postopek, z njenim dovoljenjem pa tudi nepo- 
sredno, in da se seznani z uspehom dokazovanja in se o tem 
izjavi. 

4. Predhodno vprašanje 

102. člen 

Če davčni organ, ki vodi davčni postopek, naleti na tako 
vprašanje, da brez njegove rešitve ni mogoče rešiti same 
stvari, to vprašanje pa je samostojna pravna celota, ki spada 
v pristojnost sodišča ali kakšnega drugega organa (pred- 
hodno vprašanje), ga lahko ob pogojih iz tega zakona sam 
obravnava ali pa prekine davčni postopek, dokler ga ne reši 
pristojni organ. O prekinitvi davčnega postopka izda sklep, 
zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, razen če ga je 
izdal organ druge stopnje. 
Če obravnava predhodno vprašanje davčni organ, ima nje- 
gova rešitev pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo 
vprašanje rešeno. 
Če gre za vprašanje, ali sta podana kaznivo dejanje in storil- 
čeva kazenska odgovornost, je davčni organ, ki vodi davčni 
postopek, vezan na pravnomočno sodbo kazenskega sodišča, 
s katero je obtoženec spoznan za krivega. 

103. člen 

Davčni organ, ki vodi davčni postopek, mora postopek preki- 
niti, če se prehodno vprašanje tiče obstoja kaznivega dejanja, 
obstoja zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva ali če zakon 
tako določa. 

104. člen 

Če davčni organ, ki vodi davčni postopek, ne vzame predhod- 
nega vprašanja v obravnavo v smislu prejšnjega člena tega 
zakona, pa postopek za rešitev predhodnega vprašanja, ki ga 
je mogoče uvesti samo po uradni dolžnosti, pri pristojnem 
organu še ni uveden, zahteva od pristojnega organa, naj 
o tem vprašanju uvede postopek. 
V stvari, v kateri se uvede postopek za rešitev predhodnega 
vprašanja na zahtevo stranke, lahko naloži organ, ki vodi 
davčni postopek s sklepom stranki, naj zahteva pri pristojnem 
organu uvedbo postopka za rešitev predhodnega vprašanja; 
hkrati ji določi rok, v katerem mora to storiti in mu o tem 
predložiti dokazilo. Pri tem mora organ, ki vodi davčni posto- 
pek, opozoriti stranko na posledice, če bi to opustila. Rok za 
vložitev zahteve za uvedbo postopka za rešitev predhodnega 
vprašanja začne teči z dnem, ko postane sklep dokončen. 

Če stranka v določenem roku ne predloži dokazila, da je 
zahtevala uvedbo postopka o predhodnem vprašanju, se 
šteje, da je zahtevek umaknila, organ, ki vodi davčni postopek 
pa postopek ustavi. 
Zoper sklep po drugem odstavku tega člena je dovoljena 
posebna pritožba. 

105. člen 

Davčni postopek, ki je bil prekinjen zato, da bi se rešilo 
predhodno vprašanje pri pristojnem organu, se nadaljuje, ko 
postane odločba o tem vprašanju dokončna. 

5. Ustna obravnava 

106. člen 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek razpiše ustno obrav- 
navo, kadar je to koristno za razjasnitev stvari ali na zahtevo 
stranke. 

107. člen 

Pri ustni obravnavi je javnost izključena. 
Izključitev javnosti ne velja za stranke, zakonite zastopnike, 
pooblaščence in strokovne pomočnike. 

108. člen 

Davčni organ, ki vodi davčni postopek, mora ukreniti vse 
potrebno, da se ustna obravnava opravi brez zavlačevanja. 

Tistim, ki so povabljeni na ustno obravnavo je treba pustiti 
zadosti časa, da se lahko pripravijo za obravnavo in da lahko 
pravočasno in brez izrednih stroškov pridejo k obravnavi. 
Povabljenim se pusti 8 dni od vročitve vabila pa do dneva 
obravnave. 

109. člen 

Če je za obravnavanje na ustni obravnavi potrebno, da povab- 
ljeni poznajo spise, jim je treba dati te spise na vpogled hkrati '> 
z razpisom obravnave, v vabilu na obravnavo pa navesti, kdaj 
in kje si jih lahko ogledajo. 

110. člen 

Ustna obravnava se opravi praviloma na sedežu davčnega 
organa, ki vodi davčni postopek. 

111. člen 
Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, mora na začetku I 
ustne obravnave ugotoviti, kdo od povabljenih je navzoč, i 
glede odsotnih pa se prepričati, ali so jim bila vabila pravilno 
vročena. I 
Če stranka, ki še ni bila zaslišana, ni prišla k obravnavi, pa ni ' 
ugotovljeno, da ji je bilo vabilo pravilno vročeno, preloži 
uradna oseba obravnavo. 

( 
Če k ustni obravnavi ne pride stranka, ki je zahtevala uvedbo i 
postopka, čeprav je bila v redu povabljena, pa se da iz celot- | 
nega stanja stvari domnevati, da je predlog umaknila, ustavi [ 
davčni organ postopek. Zoper sklep o tem je dovoljena i 
posebna pritožba. Če se ne more domnevati, da je stranka ( 
umaknila predlog, ali če je v javnem interesu potrebno, da se s 
postopek nadaljuje po uradni dolžnosti, opravi uradna osebe 
glede na okoliščine primera obravnavo brez te stranke ali pa 
jo preloži. I 
Če brez opravičenega razloga ne pride stranka, zoper katero c 

je uveden davčni postopek, čeprav je bila v redu povabljena, ( 
lahko uradna oseba, ki vodi postopek, opravi ustno obrav- i 
navo tudi brez nje, lahko pa jo na njene stroške preloži, če je ' 
to potrebno za pravilno odločitev. J 

112. člen J v 
Če navzoča stranka kljub opozorilu na posledice ne poda med ^ 
samo obravnavo pripomb k delu na obravnavi, se šteje, da 
nima pripomb. 

113. člen 1 
j 

Če zadeve ni mogoče obravnavati na eni obravnavi, jo uradna ' 
oseba, ki vodi davčni postopek, prekine in določi, kdaj se bo ( 
nadaljevala. Za to nadaljevanje ukrene vse, kar je predpisano f 
za razpis ustne obravnave, navzočim pa lahko ustno sporoči c 
te ukrepe in tudi, kdaj in kje se bo obravnava nadaljevala. v 

Za izvedbo pisnih dokazov, ki se predložijo pozneje, ni treba 
znova razpisati ustne obravnave, pač pa je treba dati stranki 
možnost, da se izjavi o izvedenih dokazih. ( 

s 
B. Dokazovanje c 

1. Splošne določbe 

114. člen t 
z 

Dejstva, na podlagi katerih se izda odločba, se ugotovijo r 

z dokazi. '• 
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Kot dokaz se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje 
stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru, kot so 
uradni podatki, listine oziroma njihove fotokopije, priče, 
izjave strank, izvedenci, ogledi. 

Dokazno breme je na strani davčnega zavezanca, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

115. člen 

Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna 
oseba, ki vodi davčni postopek glede na to, ali utegne to 
dejstvo vplivati na odločitev o stvari. 

Dokazati ni treba dejstev, katerih obstoj dokazujejo uradni 
podatki, s katerimi razpolaga davčni organ, dejstev potrjenih 
z javno listino ter dejstev, ki so splošno znana. Dovoljeno je 
dokazovati, da ta dejstva ne obstojajo. 

2- Listine 
116. člen 

Listina, ki jo v določeni obliki izda državni organ ali kateri od 
nosilcev javnih pooblastil v mejah svoje pristojnosti, ki je 
ahko prilagojena računalniški obdelavi podatkov (javna 
listina), dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali določa. 
v postopku dokazovanja je mikrofilmska kopija listine ozi- 
roma reprodukcija te kopije izenačena z listino, če je takšno 
kopijo oziroma reprodukcijo izdal organ oziroma nosilec jav- 
nih pooblastil iz prvega odstavka tega člena. 

Dovoljeno je dokazovati, da se mikrofilmska kopija oziroma 
reprodukcija te kopije razlikuje od izvirne listine. 

117. člen 
če je na listini kaj prečrtano, zradirano ali kako drugače 
'zbrisano ali pa vstavljeno ali če so na listini kakšne druge 
Pomanjkljivosti, presodi uradna oseba, ki vodi davčni posto- 
pek, glede na vse okoliščine, ali je in koliko je s tem zmanj- 
šana dokazna vrednost listine ali pa nima listina nobene 
dokazne vrednosti za odločitev o stvari, v kateri teče po- 
stopek. 

118. člen I 
Listine, ki so dokaz, predložijo stranke ali pa jih preskrbi 

, davčni organ, ki vodi postopek. 

! Stranka predloži listino v izvirniku, mikrofilmski kopiji listine 
, a|i reprodukciji te kopije ali v overjenem prepisu, lahko pa 

Položi tudi v navadnem prepisu. Če predloži stranka listino 
v overjenem prepisu, lahko zahteva uradna oseba, ki vodi 
davčni postopek, naj pokaže izvirno listino, če pa jo predloži 
v navadnem prepisu, ugotovi uradna oseba, ali se navadni 

I Prepis ujema z izvirnikom. 

119. člen 
Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, lahko zahteva od 
®'ranke, ki se sklicuje na kakšno listino, naj jo predloži, če jo 

i "na ali če jo lahko dobi. 

3 j^8 stranka, od katere je bilo zahtevano, naj predloži oziroma 
I ?okaž? listino, tega ne stori, presodi davčni organ, ki vodi 

avčni postopek, glede na vse okoliščine primera, kakšen 
Pl'v ima to na reševanje stvari. 

120. člen 
^e listine, ki naj se uporabi kot dokaz v davčnem postopku, 
franka, ki se je nanjo sklicevala, ni mogla dobiti, jo po uradni 
Qolžnosti preskrbi davčni organ, ki vodi postopek. 

121. člen 

je listina pri drugi osebi, pa je ta noče prostovoljno poka- 
*a,i, ji davčni organ, ki vodi davčni postopek, s sklepom 

> Paioži, naj predloži listino, da bi se mogle stranke o njej 
javiti. 

Druga oseba sme zavrniti pokaz listine iz enakih razlogov kot 
pričanje. 

Zoper drugo osebo, ki brez opravičenega razloga noče poka- 
zati listine, se postopa enako kot zoper tistega, ki noče pričati. 

Zoper sklep, s katerim se drugi osebi naloži, da mora predlo- 
žiti listino, in zoper sklep o kaznovanju zaradi tega, ker listine 
ni hotela predložiti ima druga oseba pravico pritožbe; pri- 
tožba zadrži izvršitev sklepa. 

Stranka, ki se sklicuje na listino, ki je pri drugi osebi, mora tej 
povrniti stroške, ki jih ima v zvezi s predložitvijo listine. 

122. člen 

Listine, izdane od tujih organov, ki veljajo v kraju, kjer so bile 
izdane, za javne listine, imajo ob pogoju vzajemnosti enako 
dokazno moč kot domače javne listine, če so po predpisih 
overjene. 

3. Potrdila 

123. člen 

Davčni organ izdaja potrdila oziroma druge listine o dejstvih, 
o katerih vodi uradne evidence. 

Z uradno evidenco je mišljena evidenca, ki je bila vzpostav- 
ljena s predpisom. 

(Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna 
evidenca, morajo biti v skladu s podatki uradne evidence. 
Taka potrdila oziroma druge listine veljajo za javne listine. 

Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna 
evidenca, se izdajo stranki najpozneje v 30 dneh od dneva, ko 
je potrdilo oziroma listino zahtevala. 

Če davčni organ strankino zahtevo za izdajo potrdila oziroma 
listine zavrne, mora izdati o tem posebno odločbo. Če v 30 
dneh od vložitve zahteve ne izda potrdila oziroma druge 
listine in če tudi ne izda in ne vroči stranki odločbe o zavrnitvi 
zahteve se šteje, da je bila zahteva zavrnjena. 

4. Priče 
124. člen 

Priča je lahko vsak, kdor je bil zmožen opaziti dejstvo, o kate- 
rem naj priča in more to svoje opažanje povedati. 

Priče se zaslišuje, če je to potrebno za ugotovitev dejanskega 
stanja. 

Kdor je udeležen v davčnem postopku kot uradna oseba, ne 
more biti priča. 

125. člen 

Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora na povabilo priti in tudi 
pričati, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

126. člen 

Kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpovedbo 
prekršil dolžnost varovanja uradne, državne ali vojaške skriv- 
nosti, dokler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti. 

127. člen 

Priča sme odreči pričanje: 

1. na posamezna vprašanja, če bi z odgovorom na vprašanje 
spravila v kazenski pregon sebe, svojega krvnega sorodnika 
v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, 
svojega zakonca oziroma osebo s katero živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti ali sorodnika po svaštvu do 
vštetega drugega kolena, če tudi je zakonska zveza že prene- 
hala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali 
posvojenca; 
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2. na posamezna vprašanja, na katera ne bi mogla odgovoriti, 
ne da bi prekršila dolžnost oziroma pravico varovati poslovno, 
poklicno ali znanstveno skrivnost; 

3. o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu pooblaš- 
čencu; 

4. o tistem, česar se je stranka ali druga oseba spovedala njej 
kot verskemu spovedniku. 

128. člen 

Priče se zaslišujejo vsaka zase in brez navzočnosti tistih prič, 
ki bodo zaslišane pozneje. 

Zaslišana priča se ne sme odstraniti brez dovoljenja uradne 
osebe, ki vodi davčni postopek. 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, sme že zaslišano 
pričo znova zaslišati, priče, katerih izpovedbe se ne ujemajo, 
pa soočiti. 

Kdor zaradi bolezni ali telesne nezmožnosti na povabilo ne 
more priti, se lahko zasliši na kraju, kjer se nahaja. 

129. člen 

Pričo je treba najprej opozoriti, da mora govoriti resnico, da 
ne sme ničesar zamolčati in da je lahko zaprisežena na svojo 
izpovedbo; pri tem jo je treba opozoriti tudi na posledice krive 
izpovedbe. 

Nato se zahtevajo od priče splošni osebni podatki: ime in 
priimek, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in zakonski 
stan. Će je treba, se izpraša priča tudi o okoliščinah, ki se 
tičejo njene verodostojnosti kot priče v zadevi, za katero gre, 
zlasti pa o njenem razmerju do strank. 

Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, pouči pričo, na katera 
vprašanja lahko odreče pričanje. 

Nato se priči postavljajo vprašanja o sami zadevi in zahteva od 
nje, naj pove, kaj ji je o tem znano. 

Niso dovoljena taka vprašanja, v katerih je že vsebovano, kako 
je treba odgovoriti. 

130. člen 

Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v davčnem postopku, 
se zasliši po tolmaču. 

Če je priča gluha, se ji postavljajo vprašanja pismeno, če je 
nema, pa se zahteva od nje, naj pismeno odgovarja. Če se 
zaslišanje ne more opraviti na ta način, se povabi kot tolmač 
nekdo, ki se zna s pričo sporazumeti. 

131. člen 

Po zaslišanju lahko uradna oseba, ki vodi davčni postopek, 
odloči, naj priča priseže na svojo izpovedbo. Ne zapriseže se 
priča, ki je mladoletna ali ki ne more zadosti dojeti prisege. 

Prisega se opravi tako, da priča izgovarja tele besede: »Prise- 
gam, da sem o vsem, kar sem bil vprašan, govoril resnico in 
da nisem ničesar zamolčal, kar vem o tej stvari.« 

Neme priče, ki znajo brati in pisati, prisežejo tako, da podpi- 
šejo besedilo prisege, gluhe priče pa tako, da preberejo 
besedilo prisege. Če nema ali gluha priča ne zna brati ne 
pisati, se zapriseže po tolmaču. 

w 
132. člen 

Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega 
izostanka ne opraviči, ali če se brez dovoljenja ali opraviče- 
nega razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana, 

sme davčni organ, ki vodi davčni postopek, odrediti, da se 
s silo privede in da trpi s tem povezane stroške, sme pa jo tudi 
kaznovati v denarju do 30.000 tolarjev. 

Če priča pride, pa brez opravičenega razloga noče pričati, 
čeprav je bila opozorjena na posledice odklonitve, se kaznuje 
z denarno kaznijo do 30.000 tolarjev, če pa niti po tem noče 
pričati, se lahko vnovič kaznuje. Sklep o denarni kazni izda 
uradna oseba, ki vodi davčni postopek, v soglasju z uradno i 
osebo, ki je pooblaščena za odločanje o stvari. 

Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, odpravi uradna 
oseba, ki vodi davčni postopek, sklep o kazni ali o stroških. Če 
je priča pozneje pripravljena pričati, lahko uradna oseba ( 
odpravi sklep o kazni. 

« P 
Uradna oseba, ki vodi davčni postopek, lahko odloči, da mora i 
priča povrniti stroške, ki so nastali zato, ker ni prišla ali ker ni i 
hotela pričati. 

Zoper sklep o stroških ali o denarni kazni, izdan po tem členu, . 
je dovoljena posebna pritožba. 

S. Izjava stranke 

133. člen 

Če za ugotovitev nekega dejstva ni neposrednega dokaza ali 
ga ni mogoče ugotoviti na podlagi drugih dokazov, se sme 
vzeti kot dokaz za ugotovitev takega dejstva tudi ustna izjava 
stranke. Izjava stranke se sme vzeti kot dokaz tudi v malo 
pomembnih stvareh, ali če bi bilo sicer zaradi iskanja drugih 
dokazov oteženo uveljavljanje pravic stranke. 

Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu, ki je 
predpisano v 7. členu tega zakona. 

Preden sprejme izjavo, mora uradna oseba, ki vodi davčni 
postopek, opozoriti stranko na kazensko in materialno odgo- 
vornost, če bi dala krivo izjavo. 

6. Izvedenci 

134. člen 

Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je 
pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje, 
s katerim ne razpolaga uradna oseba, se opravi dokaz z izve- 
denci. 

135. člen 

Če bi bilo dokazovanje z izvedenci glede na pomen ali višino 
davčne obveznosti nesorazmerno drago, se stvar reši na pod- 
lagi drugih dokazil. 

Dokaz z izvedenci se v primeru iz prvega odstavka tega člena 
opravi, če stranka to zahteva in je pripravljena plačati stroške. 

136. člen 

Za izvedbo dokaza z izvedenci določi uradna oseba, ki vodi 
davčni postopek, po uradni dolžnosti ali na predlog stranke 
enega izvedenca, če sodi, da bo dokazovanje z izvedenci 
zapleteno, pa tudi dva ali več izvedencev. 

Za izvedence se določijo predvsem strokovnjaki, ki so pose- 
bej pooblaščeni za dajanje mnenja o vprašanjih ustrezne 
stroke. 

Stranko je treba praviloma prej seznaniti o tem, kdo naj bo 
izvedenec. 

Za izvedenca ne more biti določen, kdor ne more biti priča. 

137. člen 
Vsak, kdor ima potrebno strokovno izobrazbo, mora prevzeti 
dolžnost izvedenca, razen če ga uradna oseba, ki vodi davčni 
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Postopek, tega oprosti iz opravičenih razlogov, kot so preo- 
bremenjenost z izvedenskim delom, drugimi zadevami in po- 
dobno. 

Oprostitev te dolžnosti lahko zahteva tudi vodja organa, pri 
katerem je izvedenec zaposlen ali delodajalec. 

138. člen 

jzvedenec lahko odreče prevzem dolžnosti iz enakih razlogov, 
iz katerih priča lahko odreče pričanje. 

139. člen 

Glede izločitve izvedencev se smiselno uporabljajo določbe 
0 izločitvi uradnih oseb. 
0 izločitvi izvedenca odloči s sklepom uradna oseba, ki vodi 
davčni postopek. 

140. člen 

Izvedenec mora podati svoj izvid in mnenje nepristransko in v skladu s pravili znanosti in stroke. 

Ko izvedenec poda svoj izvid in mnenje, mu lahko uradna 
oseba, ki vodi davčni postopek in stranke postavljajo vpraša- 
ja in zahtevajo pojasnila glede izvida in mnenja. 

Glede zaslišanja izvedencev se smiselno uporabljajo določbe 
127. člena tega zakona. 

izvedenec ne priseže. 

141. člen 
Če izvid in mnenje izvedenca nista jasna ali popolna ali se 
'zvidi in mnenja izvedencev bistveno razlikujejo, če mnenje ni 
zadosti obrazloženo ali če nastane utemeljen dvom o pravil- nosti mnenja, pa se te pomanjkljivosti ne morejo odpraviti niti 
s ponovnim zaslišanjem izvedencev, se dokazovanje ponovi 
z istimi ali drugimi izvedenci; lahko pa se zahteva tudi mnenje 
strokovne organizacije. 

Mnenje strokovne organizacije se lahko zahteva tudi tedaj, če 
se zaradi zapletenosti primera ali ker je potrebna analiza, 
utemeljeno pričakuje, da se bo tako dobilo pravilnejše 
Mnenje. 

142. člen 
Če izvedenec, ki je bil v redu povabljen, ne pride, pa svojega 
'zostanka ne opraviči, če pride, pa noče opraviti izvedenskega dela, ali če ne predloži v določenem roku pisnega izvida in 
Mnenja, se lahko kaznuje z denarno kaznijo do 30.000 tolar- 
jev. Če nastanejo zaradi neopravičenega izostanka izvedenca 
ali zaradi neopravičene odklonitve izvedenskega dela ali pa 2a<o, ker izvedenec ni predložil pisnega izvida in mnenja, 
stroški v davčnem postopku, se lahko odredi, da jih plača 
'zvedenec. 
sklep o denarni kazni ali o plačilu stroškov izda uradna 
°seba, ki vodi davčni postopek. 

če izvedenec pozneje opraviči svoj izostanek ali če pozneje 
°Praviči, zakaj ni pravočasno predložil pisnega izvida in mne- nia, odpravi uradna oseba, ki vodi davčni postopek, sklep 
° denarni kazni ali o stroških; če je izvedenec pozneje priprav- 
']en opraviti izvedensko delo, lahko uradna oseba odpravi 
sklep o denarni kazni. 

^°Per sklep o stroških ali o denarni kazni, ki se izda po prvem 
[n drugem odstavku tega člena, je dovoljena posebna pri- 
tožba. 
7 Tolmači 

143. člen 
J® tolmače se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki 
e'jajo za izvedence. 

8. Ogled 

144. člen 

Če se je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega pomembnega 
dejstva potrebno kaj osebno ogledati, se opravi ogled. 

145. člen 

Stranke imajo pravico biti navzoče pri ogledu. Katere druge 
osebe naj bodo navzoče poleg strank, določi uradna oseba, ki 
vodi davčni postopek. 

146. člen 

Ogled predmetov, ki se lahko brez težave prinesejo na kraj, 
kjer se vodi davčni postopek, se opravi na tem kraju, sicer pa 
na kraju, kjer je predmet. 

Lastnik ali posestnik predmetov, prostorov ali zemljišča, ki naj 
se ogledajo, v katerih oziroma na katerih so predmeti, ki naj 
se ogledajo, ali čez katere je treba iti, mora dovoliti, da se 
opravi ogled. 

9. Zavarovanje dokazov 

147. člen 

Če je utemeljena bojazen, da se kakšen dokaz pozneje ne bo 
mogel izvesti ali da bo njegova izvedba pozneje otežkočena, 
se lahko izvede ta dokaz za zavarovanje v vsakem stanju 
davčnega postopka, pa tudi že pred uvedbo postopka. 

148. člen 

Za zavarovanje dokazov je pristojen davčni organ, na kate- 
rega območju so stvari, ki si jih je treba ogledati, oziroma na 
katerega območju prebivajo osebe, ki jih je treba zaslišati. 

149. člen 

O zavarovanju dokazov se izda poseben sklep. 

Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za zavarovanje 
dokazov, je dovoljena posebna pritožba, ki pa ne prekine 
davčnega postopka. 

XII. POGLAVJE 

Odločba 

150. člen 

Na podlagi dejstev, ugotovljenih v davčnem postopku, izda 
davčni organ odločbo o stvari, ki je predmet postopka. 

151. člen 

Odločba se izda pisno in obsega: uvod, izrek, obrazložitev, 
pouk o pravnem sredstvu, ime davčnega organa s številko in 
datumom odločbe, podpis uradne osebe in pečat davčnega 
organa. 

V primerih, za katere tako določa ta zakon, posamezni deli 
v odločbi niso obvezni. 

Če se odločba izpisuje računalniško, ima lahko namesto pod- 
pisa in pečata faksimile. 

Odločbo je treba vročiti stranki v izvirniku ali v overjenem 
prepisu. 

152. člen 

Uvod odločbe obsega: ime davčnega organa, ki odločbo 
izdaja, predpis o njegovi pristojnosti, ime stranke in njeno 
davčno številko, ime nienega morebitnega zakonitega zastop- 
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nika ali pooblaščenca ter na kratko označeno zadevo, za 
katero gre v postopku. 

153. člen 

Z izrekom se odloči o predmetu postopka v celoti in o vseh 
zahtevkih strank, o katerih ni bilo posebej odločeno med 
postopkom. 

Izrek mora biti kratek in določen; če je potrebno, se lahko 
razdeli tudi na več točk. 

Izrek odločbe o odmeri davka mora vsebovati davčno osnovo, 
stopnjo davka in znesek odmerjenega davka, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

Z izrekom se lahko odloči tudi o morebitnih stroških davč- 
nega postopka; pri tem se določi njihov znesek, kdo jih mora 
plačati, komu in v katerem roku. Če se v izreku ne odloči 
o stroških, je treba navesti, da bo izdan o stroških poseben 
sklep. 

Če se z odločbo naloži plačilo davka ali kakšno drugo dejanje, 
se določi v izreku tudi, v katerem roku ga je treba opraviti. 

Kadar je predpisano, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, 
mora biti to navedeno v izreku. 

154. člen 

V enostavnih stvareh, v katerih davčni organ pri odločanju 
v celoti upošteva davčno napoved, uradne podatke ali ugodi 
strankini zahtevi, lahko vsebuje obrazložitev odločbe samo 
kratko razložitev strankine vloge in sklicevanje na pravne 
predpise, na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno. 

Odločba po prejšnjem odstavku se lahko izda tudi na 
obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 

Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena lahko davčni organ 
izda odločbo, ki ima samo izrek in navedbo pravnih predpi- 
sov, na podlagi katerih je bilo v stvari odločeno ter rok plačila 
v obliki zaznamka na spisu, če je za določeno vrsto davka tako 
določeno s tem zakonom. 

V drugih stvareh obsega obrazložitev odločbe: kratko razloži- 
tev vloge stranke, ugotovljeno dejansko stanje in po potrebi 
tudi razloge, ki so bili odločilni za presojo dokazov, zakaj ni 
bilo ugodeno kakšni zahtevi strank, pravne predpise in 
razloge za odločitev v stvari. Če pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe, se je treba v obrazložitvi tudi sklicevati na predpis, ki 
to določa. V obrazložitvi odločbe morajo biti obrazloženi tudi 
tisti sklepi, zoper katere ni dovoljena posebna pritožba. 

Če je davčni organ po tem zakonu upravičen rešiti stvar po 
prostem preudarku, mora v obrazložitvi poleg podatkov iz 
prejšnjega odstavka navesti ta predpis in razloge za svojo 
odločitev. 

155. člen 

S poukom o pravnem sredstvu se stranki sporoči, ali lahko 
vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor. 

Če je zoper odločbo dovoljena pritožba, je treba v pouku 
navesti, na koga se stranka lahko pritoži, pri kom in v katerem 
roku vloži pritožbo in koliko znaša zanjo taksa ter da lahko 
poda pritožbo tudi na zapisnik. 

Če je zoper odločbo mogoč upravni spor, je treba v pouku 
navesti, pri katerem sodišču lahko stranka vloži tožbo in 
v katerem roku. 

Če je pouk v odločbi napačen, se lahko ravna stranka po 
veljavnih predpisih ali pa po pouku. Če se stranka ravna po 
napačnem pouku, ne more imeti to zanjo nobenih škodljivih 
posledic. 

Če odločba sploh nima pouka ali če je pouk nepopoln, se 
stranka lahko ravna po veljavnih predpisih, lahko pa zahteva 
v osmih dneh od organa, ki je odločbo izdal, naj jo dopolni. 
V takem primeru teče rok za pritožbo oziroma za tožbo od 
dneva vročitve dopolnjene odločbe. 

Kadar je zoper odločbo dovoljena pritožba, stranka pa je bila 
napačno poučena, da pritožba ni dovoljena ali da je mogoč 
zoper odločbo upravni spor, teče rok za pritožbo od dneva 
vročitve sodnega sklepa, s katerim je bila tožba zavržena kot 
nedovoljena, če ni stranka že prej vložila pritožbe na pristojni 
organ. 

Kadar zoper odločbo ni dovoljena pritožba, stranka pa je bila 
napačno poučena, da se zoper odločbo lahko pritoži, in je 
vložila pritožbo ter zato zamudila rok za upravni spor, ji teče 
ta rok od dneva vročitve odločbe, s katero je bila njena 
pritožba zavržena, če ni stranka že prej začela upravnega 
spora. 

156. člen 

Kadar gre za stvar, ki se tiče večjega števila določenih oseb, 
se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba; osebe morajo 
biti imenovane v izreku, v obrazložitvi pa morajo biti za vsako 
posamezno osebo navedeni razlogi, ki se nanašajo nanjo. 
Tako odločbo je treba vročiti vsaki od njih, razen v primeru 
skupnega pooblaščenca za vročitve. 

Začasna odločba 

157. člen 

Davčni organ lahko izda začasno odločbo na podlagi podat- 
kov, ki obstojajo takrat, ko se izda. V taki odločbi mora biti 
izrecno navedeno, da je začasna. 

Začasno odločbo lahko davčni organ po končanem postopku 
razveljavi in nadomesti s končno odločbo v roku enega leta 
od dneva izdaje začasne odločbe. Če začasne odločbe ne 
razveljavi in nadomesti s končno odločbo v tem roku, postane 
začasna odločba končna. 

158. člen 

Kadar se davčni postopek uvede po uradni dolžnosti, mora 
davčni organ izdati odločbo v roku, ki ga za posamezno vrsto 
davka določa ta zakon. 

Kadar se davčni postopek uvede na zahtevo stranke, pa pred 
odločitvijo ni potreben ugotovitveni postopek in tubi ni drugih 
razlogov, da se ne bi mogla odločba takoj izdati ( predhodno 
vprašanje idr.), mora davčni organ izdati odločbo in jo vročiti 
stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je 
stranka izročila pravilno sestavljeno zahtevo. V drugih prime- 
rih, ko se uvede postopek na zahtevo stranke, mora davčni 
organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v treh 
mesecih. 

Če davčni organ, ki je zoper njegovo odločbo dovoljena 
pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem 
roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen 
zahtevek zavrnjen. 

Popravljanje pomot v odločbi 

159. člen 

Davčni organ, ki je izdal odločbo, sme vsak čas popraviti 
pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote, ki 
so nastale zaradi napak pri vnosu podatkov za računalniško 
odmero ter druge očitne pomote v odločbi ali njenih overjenih 
prepisih. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od 
katerega ima pravni učinek popravljena odločba. 

O popravi se izda poseben sklep. Zaznamek o popravi se 
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apiše na izvirniku odločbe, če je to mogoče, pa tudi na vseh 
verjenih prepisih, ki so bili vročeni strankam. Zaznamek 
odpiše uradna oseba, ki je podpisala sklep o popravi. 

oper sklep, s katerim se 2e izdana odločba popravi ali s kate- 
lm se zavrne predlog za popravo, je dovoljena posebna 
ritožba. 

lil. POGLAVJE 

Sklep 

160. člen 

sklepom se odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka. 

sklepom se odloča tudi o tistih vprašanjih, ki se kot postran- 
<a vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka in se o njih 
9 odloča z odločbo. 

161. člen 

klep izda uradna oseba, ki opravlja dejanje postopka, pri 
iterem je nastalo vprašanje, ki je predmet sklepa. 

e se s sklepom naloži kakšno dejanje, se določi tudi rok, 
katerem ga je treba opraviti. 

klep se naznani prizadetim osebam ustno, pisno pa se izda, 
> to zahteva oseba, ki ima zoper sklep pravico posebne 
'itožbe, ali če je s tem zakonom tako določeno. 

162. člen 

&per sklep je dovoljena posebna pritožba samo takrat, kadar 
s tem zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti 
brazložen in vsebovati tudi pouk o pritožbi. 

ritožba se vloži v enakem roku, na enak način in na isti organ 
>t pritožba zoper odločbo, če ni s tem zakonom drugače 
Močeno. 

klepe, zoper katere ni dovoljena posebna pritožba, lahko 
Podbijajo prizadete osebe v pritožbi zoper odločbo, razen 
i je pritožba zoper sklep s tem zakonom izključena. 

'itožba ne zadrži izvršitve sklepa, razen če je s tem zakonom 
I s samim sklepom drugače določeno. 

Ravna sredstva 

V. POGLAVJE 
Pritožba 

163. člen 

iper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico 
itožbe na Glavni davčni urad. 

lavni tožilec, javni pravobranilec in drugi državni organi, če 
• z zakonom pooblaščeni, lahko vložijo pritožbo zoper 
lločbo, s katero je prekršen zakon v korist posameznika ali 
avne osebe v škodo države ali lokalne skupnosti. 

164. člen 

itožba se vloži v roku petnajstih dni, če ni s tem zakonom 
ugače določeno. 

itožbeni rok se šteje od dneva vročitve odločbe. 

165. člen 

itožba ne zadrži izvršitve odločbe, če ni s tem zakonom 
ugače določeno. 

ivčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži izterjavo, če 
eni, da je pritožba utemeljena. 

Vsebina pritožbe 

166. člen 

V pritožbi mora biti navedena številka in datum odločbe, ki se 
izpodbija ter davčni organ, ki jo je izdal. Glede vsebine pri- 
tožbe zadošča, da pritožnik v njej razloži, v katerem pogledu 
z odločbo ni zadovoljen, in ni potrebno, da bi pritožbo pose- 
bej utemeljeval. 

V pritožbi lahko navaja pritožnik nova dejstva in nove dokaze 
pod pogojem, da dokaže, da jih ni mogel uveljavljati že 
v postopku na prvi stopnji. 

Izročitev pritožbe 

167. člen 

Pritožba se izroči neposredno ali po pošti pošlje organu, ki je 
izdal odločbo na prvi stopnji. 

Če je pritožba izročena ali poslana neposredno organli druge 
stopnje, jo ta takoj pošlje organu prve stopnje. 

Pritožba, ki je bila izročena ali poslana reposredno organu 
druge stopnje, se glede roka šteje, kot da je bila izročena 
organu prve stopnje. 

Delo organa prve stopnje 

168. člen 

Organ prve stopnje preizkusi, ali je pritožba dovoljena in 
pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. 

Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila 
neupravičena oseba, jo organ prve stopnje zavrže s svojo 
odločbo. 

Pravočasnost pritožbe, ki je bila izročena ali poslana nepo- 
sredno organu druge stopnje, presoja organ prve stopnje po 
dnevu, ko je bila izročena oziroma poslana organu druge 
stopnje. 

Zoper odločbo, s katero je bila pritožba po drugem odstavku 
tega člena zavržena, ima stranka pravico pritožbe. Če organ 
druge stopnje spozna, da je pritožba opravičena, odloči hkrati 
tudi o zavrženi pritožbi. 

169. člen 

Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je pritožba opravi- 
čena, pa ni potreben nov ugotovitveni postopek, lahko reši 
stvar drugače in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se 
s pritožbo izpodbija. 

Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. 

170. člen 

Če organ, ki je izdal odločbo, ob reševanju pritožbe spozna, 
da je bil izvedeni postopek nepopoln in da je to utegnilo 
vplivati na odločitev o stvari, lahko dopolni postopek v skladu 
z določbami tega zakona. 

Organ, ki je izdal odločbo, dopolni postopek tudi tedaj, kadar 
navede pritožnik v pritožbi taka dejstva in take dokaze, zaradi 
katerih bi utegnila biti odločitev o stvari drugačna, če bi 
morala biti pritožniku dana možnost udeležbe v postopku 
pred izdajo odločbe, pa mu ni bila dana, ali mu je bila dana, pa 
je ni izrabil, toda v pritožbi je opravičil, zakaj tega ni storil. 

Glede na ugotovitve dopolnjenega postopka lahko organ, ki 
je izdal odločbo, v mejah zahtevkov stranke stvar drugače reši 
in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se izpodbija s pri- 
tožbo. 

Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. 
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171. člen 

Če je bila odločba izdana brez poprejšnjega ugotovitvenega 
postopka, pa stranka v pritožbi zahteva, naj se izvede ugotovi- 
tveni postopek oziroma naj se ji da možnost, da se izjavi 
o dejstvih in okoliščinah, mora organ prve stopnje ta posto- 
pek izvesti. Po izvedbi postopka lahko ugodni zahtevki iz 
pritožbe in izda novo odločbo. 

172. člen 

Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je vložena pritožba 
dovoljena in pravočasna in da jo je vložila upravičena oseba, 
pa ne nadomesti izpodbijane odločbe z novo odločbo, mora 
pritožbo brez odlašanja, najpozneje pa v petnajstih dneh od 
dneva, ko jo prejme, poslati pristojnemu organu. 

Pritožbi mora priložiti vse spise, ki se tičejo zadeve. 

Odločanje organa druge stopnje o pritožbi 

173. člen 

Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila 
neupravičena oseba, pa je iz teh razlogov ni zavrgel že organ 
prve stopnje, jo zavrže organ druge stopnje. 

Če organ druge stopnje pritožbe ne zavrže, vzame zadevo 
v reševanje. 

Organ druge stopnje lahko pritožbo zavrne, odločbo v celoti 
ali deloma odpravi ali jo spremeni. 

174. člen 

Organ druge stopnje zavrne pritožbo, če ugotovi, da je bil 
postopek pred izdajo odločbe pravilen, da je odločba pravilna 
in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena. 

Organ druge stopnje zavrne pritožbo tudi tedaj, kadar spozna, 
da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da 
pa niso bile take, da bi mogle vplivati na odločitev o stvari. 

Če organ druge stopnje spozna, da je odločba prve stopnje po 
zakonu utemeljena, vendar iz drugih razlogov kot so navedeni 
v odločbi, navede v svoji odločbi te razloge, pritožbo pa 
zavrne. 

175. člen 

Če organ druge stopnje ugotovi, da se je zgodila v postopku 
na prvi stopnji nepravilnost, ki ima za posledico ničnost 
odločbe, izreče odločbo za nično, prav tako pa izreče za ničen 
tudi tisti del postopka, ki je bil opravljen potem, ko se je 
zgodila taka nepravilnost. 

Če organ druge stopnje ugotovi, da je izdal odločbo prve 
stopnje nepristojen organ, jo odpravi po uradni dolžnosti in 
pošlje zadevo v rešitev pristojnemu organu. 

176. člen 

Kadar organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na 
prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva ali da 
v postopku niso bila upoštevana pravila postopka, ki bi mogla 
vplivati na odločitev o stvari, ali da je izrek izpodbijane 
odločbe nejasen ali pa v nasprotju z obrazložitvijo, dopolni 
postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam 
bodisi po organu prve stopnje. Če organ druge stopnje 
spozna, da je treba na podlagi dejstev, ugotovljenih v dopol- 
nilnem postopku, stvar rešiti drugače, kot je bila rešena 
z odločbo prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo 
odločbo in sam reši stvar. 

Organ druge stopnje odpravi odločbo s svojo odločbo in sam 
reši stvar tudi, kadar ugotovi, da so bili v odločbi prve stopnje 
zmotno presojeni dokazi, da je bil iz ugotovljenih dejstev 
napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja ali da je bil 

napačno uporabljen pravni predpis, na podlagi katerega je 
bilo odločeno o stvari, ali če spozna, da bi bilo treba po 
prostem preudarku izdati drugačno odločbo. 

Če organ druge stopnje spozna, da bo nepravilnosti iz prvega 
in drugega odstavka tega člena hitreje in bolj ekonomično 
odpravil organ prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje 
s svojo odločbo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni 
postopek. V takem primeru je organ druge stopnje dolžan 
s svojo odločbo poučiti organ prve stopnje kako odpraviti 
nepravilnosti, organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po 
tej odločbi in najpozneje v tridesetih dneh od prejema zadeve, 
izdati novo odločbo. Zoper novo odločbo ima stranka pravico 
pritožbe. 

177. člen 
Če organ druge stopnje odpravi odločbo organa prve stopnje 
in vrne zadevo v ponoven postopek, stranka ni upravičena do 
vrnitve na podlagi odpravljene odločbe plačanega davka, 
dokler organ prve stopnje ne izda novo odločbe. Če je z novo 
odločbo ugotovljeno, da je bil davek neupravičeno odmerjen 
ali je odmerjen nižji davek, je stranka upravičena do vračila 
neupravičeno oziroma preveč plačanega davka skupaj 
z obrestmi, ki pričnejo teči z dnem plačila davka. Mr 

Če organ druge stopnje odpravi odločbo organa prve stopnje 
in vrne zadevo v ponoven postopek, pa stranka ni plačala '' 
davka, ki ji je bil odmerjen s takšno odločbo, se ji obračunajo . 
zamudne obresti od zneska davka, odmerjenega z novo ■ 
odločbo, od dneva, ko je potekel rok za plačilo davka, dolo- 10 

čen z odpravljeno odločbo organa prve stopnje. ^ 

178. člen fe 

'la 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na odločbo, se smiselno 
uporabljajo tudi za odločbe o pritožbah. 

V obrazložitvi odločbe druge stopnje se morajo presoditi tudi Ot 
vse pritožbene navedbe. Če je že organ prve stopnje v obra- Od 
zložitvi svoje odločbe pravilno presodil navedbe, ki se uveljav- ,Jb 
Ijajo v pritožbi, se lahko organ druge stopnje sklicuje na 
razloge iz prve odločbe. 2a 

»tr 
179. člen Po 

kai 
Če se je pritožila stranka, ker o njeni zahtevi organ prve 
stopnje ni izdal odločbe, organ druge stopnje določi organu '*r 
prve stopnje rok za izdajo odločbe, ki ne sme biti daljši kot en Pre 
mesec. liV( 

180. člen 0r; 
Po, 

Odločba o pritožbi mora biti izdana in vročena stranki najpoz- 
neje v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba izročena. 

Če stranka umakne pritožbo, se pritožbeni postopek s skle- 
pom ustavi. Po; 

kn 
181. člen »os 

*0(j 
Organ, ki je odločil o stvari na drugi stopnji, pošlje praviloma 
svojo odločbo obenem s spisi zadeve organu prve stopnje, ki 
mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh od dneva, ko 
prejme spise. Str; 

tie« 
XV. POGLAVJE 

Obnova postopka 

1. Uvedba obnove postopka 

182. člen 

Postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v postopku ni 
rednega pravnega sredstva ( dokončna odločba ), se obnovi: 

1. če se zve za nova dejstva ali pridobi možnost uporabiti nove I, y 
dokaze, ki bi mogli sami zase ali v zvezi z že izvedenimi dokazi ip0| 

' v 
V 
'Po 
lei 

•ine 
ton 
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Pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma 
dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku; 

če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine ali 
krive izpovedi priče ali izvedenca ali kot posledica kakšnega 
dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu; 
3 če temelji odločba na sodbi, izdani v kazenskem postopku 
ali v postopku o prekršku, pa je sodba pravnomočno razve- 
'lavljena; 
4 če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi 
navedb, s katerimi je bil organ, ki je vodil postopek, spravljen 
"zmoto; 

5- če se odločba organa, opira na kakšno predhodno vpraša- 
je, pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih 
'očkah drugače rešil; 
6 če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi 
korala biti po zakonu izločena; 

če je izdala odločbo uradna oseba organa, ki je ni imela 
Pravice izdati; 

8 če osebi, ki bi bila morala biti udeležena v postopku kot 
franka, ni bila dana možnost udeležbe; 
9 če stranke ni zastopal zakoniti zastopnik, po zakonu pa bi 
Jo moral zastopati; 

če osebi, ki je bila udeležena v postopku, ni bilo omogo- 
čeno, da bi bila pod pogoji iz 11. člena tega zakona uporab- 
ila svoj jezik. 

183. člen 

Obnovo postopka lahko predlaga stranka, organ, ki je izdal 
°dločbo, s katero je bil postopek končan, pa lahko uvede 
°birovo postopka po uradni dolžnosti. 

i I 
Paradi okoliščin iz 1., 6., 7. in 10. točke prejšnjega člena sme 
franka predlagati obnovo postopka le, če v prejšnjem 
Postopku brez svoje krivde ni mogla navesti okoliščin, zaradi 
"Sterih predlaga obnovo. 

i I 
' '* razlogov, ki so navedeni v prejšnjem členu, stranka ne more 
i ^edlagati obnove postopka, če je tak razlog brez uspeha 

""eljavljala že v prejšnjem postopku. 

^žavni tožilec lahko predlaga obnovo postopka ob enakih 
Kogojih kot stranka. 

184. člen 

- j-e je bila odločba, glede katere se predlaga obnova 
Postopka, predmet upravnega spora, se sme dovoliti obnovo 
>amo zaradi tistih dejstev, ki jih je organ ugotovil v prejšnjem 
postopku, ne pa tudi zaradi tistih dejstev, ki jih je ugotovilo 
•°dišče v svojem postopku. 

3 
j 185. člen 

jj^anka lahko predlaga obnovo postopka samo v enem 
Mesecu, in sicer: 

' v primeru iz 1. točke 182. člena - od dneva, ko je mogla 
Uvesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze; 

' v primeru iz 2. in 3. točke 182. člena - od dneva, ko je 
^Bdela za pravnomočno sodbo v kazenskem postopku ali 
[Postopku o prekršku, če postopka ni mogoče izvesti, pa od 

. [feva, ko je zvedela za ustavitev tega postopka ali za okoliš- 
" -'he, zaradi katerih ni mogoč kazenski pregon oziroma pre- 
'• ><>n zaradi prekrška; 

® V primeru iz 5. točke 182. člena - od dneva, ko je mogla 
'Porabiti novi akt ( sodbo, odločbo ); 

4. v primeru iz 4., 6. in 7. točke 182. člena - od dneva, ko je 
zvedela za obnovitveni razlog; 

5. v primeru iz 8., 9. in 10. točke 182. člena - od dneva, ko ji je 
bila odločba vročena. 

Če bi rok, ki je določen v prvem odstavku tega člena, začel 
teči prej, preden bi postala odločba v postopku dokončna, se 
šteje ta rok od dneva, ko postane odločba dokončna, oziroma 
od dneva, ko je vročena dokončna odločba pristojnega or- 
gana. 

Po preteku petih let od vročitve odločbe stranki se obnova ne 
more več predlagati in tudi ne uvesti po uradni dolžnosti. 

Izjemoma se lahko predlaga oziroma uvede obnova tudi po 
preteku petih let, vendar samo iz razlogov, ki so navedeni v 2., 
3. in 5. točki 182. člena tega zakona. < 

186. člen 

Postopek se lahko zaradi razlogov, navedenih v 2. točki 182. 
člena tega zakona obnovi, tudi če kazenskega postopka ni 
mogoče izvesti ali če so okoliščine, zaradi katerih postopka ni 
mogoče uvesti. 

Preden izda sklep o obnovi postopka zaradi razlogov, navede- 
nih v 2. točki 182. člena tega zakona, mora uradna oseba 
zahtevati od organa, pristojnega za kazenski pregon, obve- 
stilo o tem, ali je kazenski postopek ustavljen oziroma ali so 
okoliščine, zaradi katerih postopka ni mogoče uvesti. Uradni 
osebi takšnega obvestila ni treba zahtevati, če je kazenski 
pregon zastaral ali če je oseba, na katere kazensko odgovor- 
nost opozarja zahteva za obnovo postopka, umrla oziroma če 
lahko okoliščine, zaradi katerih postopka ni mogoče uvesti, 
sama uradna oseba zanesljivo ugotovi. 

187. člen 

Stranka mora v predlogu za obnovo postopka verjetno izka- 
zati okoliščine, na katere opira predlog, in okoliščino, da je 
predlog podan v zakonskem roku. 

2. Odločanje o obnovi postopka 

188. člen 

Predlog za obnovo postopka izroči ali pošlje stranka davč- 
nemu organu, ki je odločal o zadevi na prvi stopnji, ali organu, 
ki je izdal odločbo, s katero je bil postopek končan. 

O predlogu za obnovo postopka odloča tisti organ, ki je izdal 
odločbo, s katero je bil postopek končan. 

Če se predlaga obnova glede odločbe, ki je bila izdana na 
drugi stopnji, priključi organ prve stopnje, ko prejme predlog 
za obnovo, spise zadeve predlogu in jih pošlje organu, ki je 
odločal na drugi stopnji. 

189. člen 

Ko organ, ki je pristojen za odločanje o predlogu za obnovo, 
prejme predlog, mora preizkusiti, ali je predlog pravočasen in 
ali ga je podala upravičena oseba ter ali je okoliščina, na 
katero se predlog opira, verjetno izkazana. 

Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, zavrže pri- 
stojni organ predlog s svojim sklepom. 

Če so pogoji iz prvega odstavka tega člena izpolnjeni, preiz- 
kusi pristojni organ, ali so okoliščine oziroma dokazi, ki se 
navajajo kot razlog za obnovo taki, da bi lahko pripeljali do 
drugačne odločbe; če ugotovi, da niso, zavrne predlog s svojo 
odločbo. 

190. člen 

Če pristojni organ ne zavrže ali ne zavrne predloga za obnovo 
postopka po 189. členu tega zakona, izda sklep, da se obnova 
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dovoljuje, in določi, v katerem obsegu naj se postopek 
obnovi. Pri obnovi postopka po uradni dolžnosti izda pristojni 
organ sklep, s katerim uvede obnovo, če poprej ugotovi, da so 
zanjo izpolnjeni zakonski pogoji. Prejšnja dejanja v postopku, 
na katera ne vplivajo obnovitveni razlogi, se ne ponavlja. 

Kadar je glede na okoliščine primera mogoče in je v interesu 
pospešitve postopka, lahko pristojni organ, takoj ko ugotovi, 
da so dani pogoji za obnovo, opravi tista dejanja postopka, ki 
jih je treba ponoviti, ne da bi izdal poseben sklep, s katerim se 
uvede obnova. 

Kadar odloča o predlogu za obnovo organ druge stopnje, 
opravi sam dejanja, ki so potrebna v obnovljenem postopku; 
le izjemoma, če spozna, da bo to hitreje in bolj ekonomično 
opravil organ prve stopnje, naloži njemu, naj to stori in mu 
v določenem roku pošlje gradivo o tem. 

191. člen 

Na podlagi podatkov, ki so bili zbrani v prejšnjem postopku in 
ki se zberejo v obnovljenem postopku, izda pristojni organ 
odločbo o stvari, ki je bila predmet postopka; z njo lahko pusti 
prejšnjo odločbo, ki je bila predmet obnove, v veljavi ali pa jo 
nadomesti z novo. 

192. člen 

Zoper sklep, izdan o predlogu za obnovo postopka, in zoper 
odločbo izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pri- 
tožba samo tedaj, kadar je sklep oziroma odločbo izdal organ 
prve stopnje. Če pa je izdal sklep oziroma odločbo organ 
druge stopnje je mogoče začeti naravnost upravni spor. 

193. člen 

Predlog za obnovo postopka praviloma ne zadrži izvršitve 
odločbe, glede katere se predlaga obnova; vendar pa lahko 
organ, ki je pristojen za odločanje o predlogu, odloči, da se 
odloži izvršitev, dokler se ne odloči o obnovi postopka, če 
misli, da bo predlogu za obnovo ugodeno. 

Sklep, s katerim se dovoli obnova postopka, zadrži izvršitev 
odločbe, glede katere je obnova dovoljena. 

XVI. POGLAVJE 

Posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe 
odločbe 

1. Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim 
sporom 

194. člen 

Če organ, ki je bil zoper njegovo odločbo pravočasno sprožen 
upravni spor, ugodi vsem tožbenim zahtevkom, lahko dotlej, 
dokler ni končan spor, odpravi ali spremeni svojo odločbo iz 
tistih razlogov, iz katerih bi jo lahko odpravilo sodišče. 

2. Odprava ali sprememba dokončne odločbe po 
nadzorstveni pravici 

195. člen 

Dokončno odločbo o odmeri davkov in drugih obveznosti, ki 
jih odmerja davčni organ, Glavni davčni urad odpravi po 
nadzorstveni pravici v petih letih od dneva, ko je postala 
dokončna; 

- če jo je izdal stvarno ali krajevno nepristojen organ; 
- če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba. 

Dokončno odločbo o odmeri davkov in drugih obveznosti 

lahko Glavni davčni urad odpravi ali spremeni po nadzor 
stveni pravici v dveh letih od dneva, ko je postala dokončna, 
če je bil z njo prekršen materialni zakon. 

3. Razveljavitev in sprememba pravnomočne odločb« 
s privolitvijo ali na zahtevo stranke 

196. člen 

Če si je stranka s pravnomočno odločbo pridobila kakšno 
pravico, organ, ki jo je izdal, pa ugotovi, da v njej ni bil 
pravilno uporabljen materialni zakon, sme odločbo razvelja' 
viti ali spremeniti le, če v to privoli stranka, ki si je na njeni 
podlagi pridobila pravico. Privolitev stranke je obvezna tudi, 
če naj se v njeno škodo spremeni pravnomočna odločba, 
s katero ji je določena obveznost. 

Odločbo po prvem odstavku tega člena izda organ prve stop- 
nje, ki je izdal prejšnjo odločbo, organ druge stopnje pa le, če 
je s svojo odločbo odločil o stvari. 

Pritožba zoper novo odločbo, izdano na podlagi tega člena, j> 
dovoljena samo, če jo je izdal organ prve stopnje. Če j< 
odločbo izdal organ druge stopnje oziroma če je odločb« 
organa prve stopnje dokončna, je zoper njo mogoč upravni 
spor. 

4. Ničnost odločbe 

197. člen 

Za nično se izreče odločba: 
. F 

1. ki je bila izdana v stvari iz sodne pristojnosti ali v stvari ^ 
v kateri ni mogoče odločati v davčnem postopku; c 

i< 2. ki jo je izdal davčni organ brez zahteve stranke, ki j( c 
potrebna za uvedbo postopka ( 88. člen ), pa stranka pozneje 
ni izrecno ali molče v to privolila; 

3. ki se izda osebi, za katero se ugotovi, da ni davčni zave 
zanec 

i 
s 
n 
o 
o 

198. člen 

Odločba se lahko vsak čas izreče za nično po uradni dolžnost 
ali na predlog stranke ali državnega tožilca. £ 

Odločbo izreče za nično organ, ki jo je izdal ali organ drug* n( 
stopnje. d| 

Zoper odločbo, s katero se odločba izreče za nično ali & 
zavrne predlog, naj se odločba izreče za nično je dovoljen' 
pritožba, če je takšno odločbo izdal drugostopni organ, pa j' 
73 mogoče sprožiti upravni spor. q 

fe 

1. 

1. 
P< 

3. 
P< 
0< 

POSEBNI DEL 

XVII. POGLAVJE 

SKUPNE DOLOČBE 

Prijava za vpis v davčni register 

199. člen 

Pristojni davčni organ vpiše subjekt vpisa v davčni register"' 
podlagi prijave. '• 

Subjekti vpisa se prijavijo za vpis v davčni register le enkr»l6- 
razen v primeru izbrisa iz davčnega registra v skladu z 
konom. 

 - 
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200. člen 

Osebe, ki so subjekti vpisa v sodni register, morajo predložiti 
davčnemu organu, na območju katerega imajo sedež, prijavo 
za vpis v davčni register v 8 dneh po izvršenem vpisu v sodni 
register. 

201. člen 

Podjetniki - posamezniki, ki so subjekti vpisa v vpisnik 
podjetnikov, morajo predložiti davčnemu organu, na območju 
katerega imajo sedež, prijavo za vpis v davčni register ob 
priglasitvi za vpis za opravljanje dejavnosti. 

202. člen 

' Druge fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost in so 
vpisane v drug register oziroma drugo predpisano evidenco, 
morajo predložiti prijavo za vpis v davčni register v 8 dneh po 

Ej opravljenem vpisu v drug register oziroma evidenco. Prijava 
' za vpis se vloži pri davčnem organu, na območju katerega ima 

subjekt vpisa poslovni prostor, če dejavnosti ne opravlja 
ie v poslovnem prostoru pa pri davčnem organu, na območju 
je katerega ima stalno prebivališče. 
3 

203. člen 

Tuje pravne osebe predložijo prijavo za vpis v davčni register 
davčnemu organu, na območju katerega prijavijo opravljanje 
dejavnosti. 

204. člen 

j fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Repu- 
bliki Sloveniji, morajo predložiti davčnemu organu, na 
območju katerega imajo stalno ali začasno prebivališče, pri- 

I, iavo za vpis v davčni register pred prvim prejemom vira 
(jj dohodnine. 

fizične osebe nimajo začasnega prebivališča v Republiki 
,e Sloveniji in dosegajo dohodke, ki 73 so viri dohodnine, 

Morajo predložiti prijavo za vpis v davčni register davčnemu 
organu, na območju katerega je nastala davčna obveznost 
oziroma na območju katerega je bil dosežen dohodek. 

st 205. člen 

Zavezanci za davke oziroma dajatve po posebnih predpisih, ki 
a< niso vpisani v davčni register, morajo predložiti pristoj- 
" "emu davčnemu organu, prijavo za vpis v davčni register v 15 

dneh po nastanku davčne obveznosti. 
S< 
nI 

j< 206. člen 

Oseba iz 200. člena tega zakona pri prijavi za vpis v davčni 
register predloži naslednje podatke: 
1- sklep o vpisu v sodni register; 

2- podatke, ki jih o posameznem subjektu vpisa zajema 
Poslovni register v skladu s posebnim zakonom; 

3. firmo oziroma ime ter sedež ( ulica, hišna številka, kraj in 
Pošta ) svojega morebitnega pravnega predhodnika ter nje- 
9ovo davčno številko; 

4. številke tolarskih in deviznih računov pri bankah in hranil- 
nicah; 

d 
5. podatke o kapitalskih naložbah; 

rat 6. davčne številke in številke tolarskih in deviznih računov pri 
H 

bankah in hranilnicah tudi za osebe, s katerimi je povezan (v 
nadaljnjem besedilu: povezane osebe); 

7. podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, v katerih 
opravlja dejavnost; 

8. število zaposlenih na dan prijave v davčni register, davčne 
številke zaposlenih ter dan izplačila plač in drugih osebnih 
prejemkov; 

9. ime ter sedež oziroma prebivališče oseb, ki mu vodijo 
poslovne knjige; 

10. številko telefona in telefaksa. 

Za povezane osebe po 6. točki prejšnjega odstavka se štejejo 
lastniki, njihovi ožji družinski člani ( zakonec, oseba, ki živi 
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo; otroci; 
posvojenci; pastorki) ali druge osebe, ki so z davčnim zave- 
zancem kapitalsko oziroma poslovno povezane in imajo lahko 
vpliv na sprejemanje odločitev. 

207. člen 

Oseba iz 201. člena tega zakona pri prijavi za vpis v davčni 
register predloži: 

1. številke tolarskih in deviznih računov pri bankah in hranil- 
nicah; 

2. podatke iz 1. in 2. točke 206. člena tega zakona, če ni 
subjekt vpisa v vpisnik podjetnikov; 

3. davčne številke in številke računov pri bankah in hranilni- 
cah tudi za osebe, s katerimi je povezan; 

4. število zaposlenih na dan prijave v register, davčne številke 
zaposlenih ter dan izplačila plač in drugih osebnih pre- 
jemkov; 

5. ime ter sedež oziroma prebivališče oseb, ki mu vodijo 
poslovne knjige; 

6. številko telefona in telefaksa. 

Za povezane osebe po 3. točki prejšnjega odstavka se štejejo 
lastniki, njihovi ožji družinski člani ( zakonec, oseba, ki živi 
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo; otroci; 
posvojenci; pastorki) ali druge osebe, ki so z davčnim zave- 
zancem kapitalsko oziroma poslovno povezane in imajo lahko 
vpliv na sprejemanje odločitev. 

208. člen 

Če subjekti vpisa v davčni register, ki so dolžni predložiti 
podatke o dnevu izplačila plač in drugih osebnih prejemkov 
teh podatkov ne predložijo, se šteje za dan izplačila plač 15. 
v mesecu za pretekli mesec. 

209. člen ') 

Oseba iz 204. člena tega zakona pri prijavi za vpis v davčni 
register predloži: ime in priimek, naslov stalnega ali začas- 
nega prebivališča, podatek o državljanstvu in enotno matično 
številko občana. Fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča 
pri prijavi za vpis v davčni register predloži še enotno matično 
številko tujca. 

Spremembe v davčnem registru 

210. člen 
* 

Oseba, ki se mora prijaviti za vpis v davčni register po tem 
zakonu, mora o vseh spremembah podatkov, ki jih mora 
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predložiti pri prijavi za vpis v davčni register, obvestiti davčni 
organ, pri katerem je vpisan v davčni register, v 15 dneh po 
nastanku spremembe. 

211. člen 

Oseba se izbriše iz davčnega registra, če davčni organ ugo- 
tovi, da so prenehali razlogi za vpis. 

212. člen 

Natančnejše predpise o vsebini prijave za vpis v davčni regi- 
ster ter listine, ki jih mora predložiti davčni zavezanec, pred- 
pise minister, pristojen za finance. 

Davčna številka 

213. člen 

Davčni organ izda subjektu vpisa v davčni register davčno 
številko v 8 dneh po predložitvi prijave za vpis v davčni 
register. 

Davčno številko mora davčni zavezanec navesti na: 

1. davčni napovedi, davčnem obračunu in drugih vlogah, 
naslovljenih na davčni organ; 

2. na drugih listinah, če je tako določeno s tem zakonom. 

214. člen 

Subjekt vpisa v davčni register mora na računih, ki jih izstavi 
kupcem izdelkov oziroma naročnikom storitev, navesti svojo 
davčno številko, če ni z zakonom drugače določeno. 

215. člen 

Fizična oseba predloži izplačevalcu prejemkov oziroma delo- 
dajalcu svojo davčno številko. 

216. člen 

Vsi registrski organi v Republiki Sloveniji in drugi organi, ki 
vodijo evidence o subjektih vpisa v davčni register, morajo 
pristojnemu davčnemu organu sproti oziroma najpozneje do 
zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec posredovati 
podatke o novih subjektih ter o spremembah pri teh subjektih, 
ki se morajo vpisati v davčni register po določbah tega za- 
kona. 

Računi pri bankah in hranilnicah 

217. člen 

Pravne osebe, fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejav- 
nost, državni organi in organi lokalnih skupnosti, morajo 
plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druge 
prejemke, ki jih izplačujejo, davčnim zavezancem nakazovati 
na njihove račune pri bankah in hranilnicah. Plačila in pre- 
jemki se nakazujejo samo na tolarske račune. 

Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi so 
davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka dolžni poslovati 
preko računov pri bankah in hranilnicah. 

Poslovne knjige in evidence 

218. člen 

Davčni zavezanci vodijo za davčne potrebe poslovne knjige in 
evidence, predpisane s tem ali drugim zakonom. Poslovne 

knjige in evidence morajo biti vodene v redu in pravilno in ni 
način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obve2 
nosti. 

Poslovne knjige in drugo dokumentacijo se mora hraniti naj 
manj 10 let po poteku davčnega leta. 

Izplačevalci plač in drugih prejemkov oziroma dohodkov, o< 
katerih se davek plačuje po odbitku, so dolžni voditi evidence 
ki zagotavljajo podatke za ugotovitev davčnih obveznosl 
davčnih zavezancev. 

219. člen 

Poslovne knjige in evidence se morajo voditi na ozemlji 
Republike Slovenije, razen za povezane družbe v tujini, če si 
poslovne knjige in evidence za te družbe vodijo v tujini. 

Če se poslovne knjige in evidence za povezane družbe vodij 
v tujini, morajo davčni zavezanci davčnemu organu predloži 
knjige v določenem roku, če to na podlagi predpisov v tujinit 
mogoče, pa lahko predložijo verodostojne prepise. 

Poslovne knjige in evidence se vodijo v slovenskem jeziku 
območjih, v katerih živita italijanska ali madžarska narodni 
skupnost, pa tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. 

Če knjige in evidence za povezane družbe v tujini niso voden* 
v slovenskem jeziku, mora davčni zavezanec na zahtevo pf 
stojnega davčnega organa predložiti overjene prevode zaht' 
vanih poslovnih knjig in evidenc na lastne stroške. 

220. člen 

Davčni zavezanci, ki računalniško obdelujejo podatke, moraj' , 
na zahtevo davčnega organa zagotoviti izpis in preizkušanf 
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov. 

Na zahtevo uradne osebe davčnega organa mora davčni zav' 
zanec dati na voljo dokumentacijo, iz katere je razvid* 
popolni opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentaci 
morajo biti rajvidni podsistemi in datoteke računovodske? 
sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v: 

1. računalniško rešitev; 

2. postopke v okviru računalniške rešitve; 

3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdela* J 
podatkov; ( 

(i 4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, sp1 

minjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov. 

Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških P' 
gramov), mora biti dokumentirana v časovnem zapored 
nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe, 
dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka spremem' 
oblike datotek. 

Dajanje podatkov za odmero in izterjavo davkov 

221. člen 

Pravne osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, banke 
hranilnice, klirinška depotna družba, državni organi ter Ban1 

Slovenije, morajo davčnemu organu na njegovo zahtevo d' 
podatke, ki so potrebni za odmero in izterjavo davkov 1 

omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence 
ugotovitev davčne obveznosti davčnih zavezancev. 

222. član 

Za geodetske zadeve pristojni upravni organ mora prist^ * 
nemu davčnemu organu do 15. februarja leta, za katero' 0 
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odmerja davek iz kmetijstva, omogočiti prenos podatkov 
v skupno državno bazo zemljiškega katastra o vseh lastnikih, 
imetnikih pravice uporabe oziroma uživalcih, ki jim je v zemlji- 
škem katastru izračunan katastrski dohodek po stanju na dan 
31. decembra preteklega leta. Ti podatki morajo vsebovati ime 
in priimek zavezanca, davčno številko zavezanca, naslov in 
katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podatki iz 
prejšnjega stavka se prevzamejo iz centralnega registra prebi- 
valstva in drugih evidenc. 

223. člen 

Fizične osebe morajo na zahtevo davčnega organa dati 
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na 
njihovo davčno obveznost ali na izterjavo njihovega davčnega 
dolga oziroma davčne obveznosti drugih zavezancev ali na 
izterjavo davčnega dolga teh zavezancev. 

224. člen 

Fizične osebe, ki posedujejo nepremično in premično premo- 
ženje, katerega vrednost presega določen znesek, so dolžne 
na javni poziv to premoženje prijaviti pristojnemu davčnemu 
organu. 

Vlada Republike Slovenije določi pogoje in način prijave 
|(1 premoženja. 
)jj Javni poziv izda minister za finance. 
" 225. člen 

Pravne osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni 
organi in organi lokalnih skupnosti, morajo dostaviti davč- 
nemu organu do 31. januarja tekočega leta podatke za 

.j odmero dohodnine za preteklo leto, ki vsebuje tudi davčno 
i številko zavezanca. Izpisek teh podatkov morajo dostaviti tudi 

zavezancem za dohodnino. 

Vsebino podatkov, obliko in način dostave podatkov predpiše 
jji minister, pristojen za finance. 

" 226. člen 

V razmerjih med davčnim organom, davčnimi zavezanci, 
izplačevalci, bankami in hranilnicami lahko davčni.organ 
dovoli uporabo avtomatiziranih prenosov podatkov. 

t Stroški dostave podatkov, potrebnih za odmero in izterjavo 
davkov po členih 221. do 226. tega zakona, se davčnemu 
organu ne zaračunajo. 

j" 
Davčna skrivnost 

$ 227. člen 

^0 Podatki, ki jih v davčnem postopku zvedo uradne in druge 
osebe davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in 
druge osebe, ki so sodelovale v postopku, se štejejo za 
davčno skrivnost, morajo se trajno varovati, in se ne smejo 
Posredovati tretjim osebam, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za osebe, ki ne sodelu- 
:®1 iejo več v davčnem postopku. 

228. člen 

2a davčno skrivnost se ne šteje: 

1. sporočanje podatkov v statistične namene, kolikor uporaba 
ne omogoča individualne identifikacije; 

td 2. sporočanje podatkov organom, pristojnim za odkrivanje 
i Prekrškov in kaznivih dejanj s področja davkov in drugih 

obveznosti; 
J*. 

3. sporočanje podatkov pristojnim zavodom v zvezi s plačeva- 
njem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje; 

4. sporočanje podatkov, če je tako določeno z mednarodno 
pogodbo. 

XVIII. POGLAVJE 

Cenitev davčne osnove 

229. člen 

Davčni organ določi davčno osnovo s cenitvijo, če; 

- davčni zavezanec ne predloži davčne napovedi ali davč- 
nega obračuna davčnemu organu ali ju vloži brez podatkov, 
potrebnih za ugotovitev davčne obveznosti; 

- ugotovi, da temelji davčna napoved na neresničnih po- 
datkih; 

- ugotovi, da podatki, izkazani v davčnem obračunu niso 
resnični, da prihodki v davčnem obračunu niso resnični ali 
niso sorazmerni obračunanim odhodkom, razen če zaveza- 
nec ne navede upravičenih razlogov; 

- davčni zavezanec predloži davčni obračun, vendar ne pred- 
loži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi ali so 
knjige in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo take 
bistvene formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede 
njihove vsebinske pravilnosti. 

Davčni organ opravi cenitev na podlagi uradnih podatkov in 
podatkov, ki jih zbere v ugotovitvenem postopku, podatkov 
o številu zaposlenih, prihodkih in odhodkih ter vrednosti 
premoženja. 

Pri cenitvi davčne osnove se lahko davčni organ opre tudi na 
podatke o številu zaposlenih, prihodkih, odhodkih ter vredno- 
sti premoženja pri osebah, ki opravljajo enako ali sorodno 
dejavnost in pri povezanih osebah. 

Če zavezanec dokaže, da je osnova, ki jo oceni davčni organ 
manjša, se upošteva zmanjšana osnova. 

XIX. POGLAVJE 

Prisilna Izterjava davkov 

230. člen 

Zoper zavezanca, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem 
roku davčni organ uvede postopek prisilne izterjave. 

231. člen 

Pred prisilno izterjavo davka davčni organ zavezancu vroči 
pismeni opomin. 

V opominu mora biti naveden izvršilni naslov, višina dospe- 
lega dolga, obresti in stroškov ter nalog zavezancu, da naj- 
pozneje v osmih dneh dolg poravna, ker se bo drugače 
prisilno izterjal. Če v osmih dneh po vročitvi opomina zaveza- 
nec ne poravna dolga, izda davčni organ sklep o prisilni 
izterjavi. 

232. člen 
» 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse prihodke, 
terjatve ter na drugo premoženje zavezanca, razen na pri- 
hodke, terjatve in premoženje, ki je po tem zakonu izvzeto od 
prisilne izterjave. 
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Za prisilno izterjavo davkov iz kmetijstva je dovoljeno seči tudi 
na premoženje in dohodke zavezančevega zakonca, na pre- 
moženje in dohodke drugih članov gospodinjstva pa le, če so 
kot lastniki, imetniki pravice uporabe oziroma uživalci vpisani 
v zemljiški knjigi. 

233. člen 

Prisilno izterjavo uvede davčni organ z izdajo sklepa o prisilni 
izterjavi. Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi je pristojen organ, 
ki je izdal odločbo na prvi stopnji. Če gre za izterjavo drugih 
obveznosti, ki so s posebnimi predpisi dani v izterjavo davč- 
nemu organu, je za izdajo sklepa o prisilni izterjavi pristojen 
davčni organ, na katerega območju ima dolžnik stalno ali 
začasno prebivališče oziroma sedež. 

234. člen 

Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati: 

1. priimek in ime ter naslov oziroma ime in sedež zavezanca 
ter davčno številko zavezanca; 

2. izvršilni naslov; 

3. višino dolga; 

4. način prisilne izterjave; 

5. ime in naslov oziroma sedež izplačevalca osebnega pre- 
jemka ali zavezančevega dolžnika iz naslova drugih terjatev 
oziroma označbo premičnih stvari, iz katerih naj se dolg 
izterja ter nahajališče teh stvari, ni pa nujno, da so v sklepu te 
stvari natančneja označene; 

6. pravni pouk o ugovoru in o pritožbi. 

V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki so potrebni, da se 
prisilna izterjava lahko opravi. 

235. člen 

Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih prejemkov in terjatev 
zavezanca vroči davčni organ zavezancu in izplačevalcu 
osebnega prejemka oziroma zavezančevemu dolžniku. Z vro- 
čitvijo sklepa se šteje, da je rubež zavezančevih osebnih 
prejemkov oziroma terjatev opravljen. 

Sklep o prisilni izterjavi iz premičnega premoženja izroči 
zavezancu izterjevalec neposredno pred samim rubežem. 

Pred izročitvijo sklepa o prisilni izterjavi zavezancu in pred 
začetkom rubeža izterjevalec pozove zavezanca naj plača 
dolg, obresti in dotedanje stroške. Če zavezanec dolga, obre- 
sti in dotedanjih stroškov v tem roku ne plača, se prične 
rubež. 

236. člen 

Če premične stvari niso na območju davčnega organa, ki je 
izdal sklep o prisilni izterjavi, lahko pošlje le-ta svoj sklep 
o prisilni izterjavi davčnemu organu, na katerega območju so 
premičnine, da izvrši rubež. 

237. člen 

Proti sklepu o prisilni izterjavi lahko zavezanec ugovarja pri 
davčnem organu, ki je uvedel prisilno izterjavo v treh dneh, ko 
mu je bil sklep vročen oziroma v treh dneh po opravljenem 
dejanju. 

O ugovoru odloča s sklepom davčni organ, ki je izdal sklep 
o prisilni izterjavi. 

Ugovor ustavi nadaljnji postopek prisilne izterjave do vročitve 
sklepa o rešitvi ugovora. 

Zoper sklep o rešitvi ugovora se lahko zavezanec pritož 
v roku osmih dni od vročitve sklepa na drugostopni davčn 
organ. Pritožba ne zadrži nadaljnega postopka prisilne izter 
jave, davčni organ pa lahko izjemoma do odločitve o pritožb 
odloži prisilno izterjavo. 

238. člen 

Ugovor zoper sklep o prisilni izterjavi je dopusten iz nasled 
njih razlogov: 

1. če davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi zanj n 
bil pristojen; 

2. če listina, na podlagi katere je bila predlagana prisilni 
izterjava, ni izvršilni naslov ali ni verodostojna oziroma n 
popolna; 

3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o prisiln 
izterjavi, še ni izvršljiva; 

4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o prisiln 
izterjavi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena; 

5. če je prisilna izterjava dovoljena na stvari, denarne terjatvi 
dohodke ali druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe oziroma p' 
katerih je možnost izvršbe omejena; 

6. če je dolg prenehal na podlagi dejstva, ki je nastopilo p" 
izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolžnik teg1 

ni mogel uveljaviti v postopku, iz katerega izvira izvršili1 

naslov; 

7. če je bilo plačilo dolga začasno odloženo ali je bilo dovc 
Ijeno obročno odplačevanje dolga; 

8. če je pravica do izterjave dolga zastarana. 

239. člen 

Proti sklepu o prisilni izterjavi in dejanjem v postopku prisiln 
izterjave se lahko zavezanec pritoži v 8 dneh od vročitv 
sklepa oziroma od opravljenega dejanja na drugostop' 
davčni 73 organ. 

Zavezanec, ki je vložil ugovor proti sklepu o prisilni izterja* 
ne more iz istih razlogov vložiti pritožbe na ta sklep. 

Pritožba ne zadrži nadaljnjega postopka prisilne izterjav' 
davčni organ pa lahko izjemoma do odločitve o pritož" 
odloži prisilno izterjavo. 

Odlog prisilne izterjave ne prekine obračunavanja zamudni' 
obresti od davčnega dolga. 

240. člen 

Z ugovorom ali pritožbo v postopku prisilne izterjave f 

možno izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje. 

241. člen 

Od prisilne izterjave so izvzeti: 1. prejemki iz naslova preži* 
nin po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinsKj 
razmerja ter zavarovalne vsote, izplačane na podlagi nezgo"! 
nega zavarovanja; 

2. plačila za delo med rehabilitacijo; 

3. prejemki iz naslova: denarnih nadomestil, izplačni I 
v enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in zavaroV 
nju za primer brezposelnosti; enkratnih solidarnostnih V® 
moči; 

4. prejemki iz naslova: varstvenega dodatka k pokojnin ' 
denarne pomoči za brezposelnost; družbene pomoči otA* ' 
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kom; denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denar- 
nega dodatka po zakonu o socialnem varstvu; enkratne 
denarne pomoči po posebnih predpisih; 

5. prejemki iz naslova rejnin ter oskrbe v tuji družini; 

6. prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih preje- 
majo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

7. dodatki za pomoč in postrežbo; 

8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 
v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu; 

9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu; 

12. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega 
roka in med nadomestno civilno službo; 

13. plačila za delo obsojencev v kazensko poboljševalnih 
domovih; 73 14. življenjske potrebščine, nujno potrebne dolž- 
niku in članom gospodinjstva; osebni predmeti dolžnika; 
odličja in priznanja; 

15. kmetijski stroji ter delovna in plemenska živina, ki so 
dolžniku - kmetu nujni za kmetijsko gospodarstvo, ki zago- 
tavlja preživljanje njega in članov njegovega gospodinjstva; 

16. orodje, stroji in druga oprema, ki so dolžniku, ki opravlja 
dejavnost, nujno potrebni za opravljanje te dejavnosti ter 
surovine in pogonsko gorivo za tri mesece dela; 

17. pripomočki invalidov ali drugih oseb s telesnimi hibami, ki 
so nujni za opravljanje njihovih življenjskih funkcij. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se lahko od zave- 
zancev, ki zapadlih davkov ne plačajo v šestih mesecih od 
dneva, ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz 
premoženja, s katerim opravljajo dejavnost, če se je v tem 

^ času brez uspeha poskušala opraviti prisilna izterjava iz dru- 
gega premoženja in iz drugih dohodkov. 

Pri pravnih osebah s prisilno izterjavo ni mogoče poseči na 
proračunska sredstva. 

242. člen 

Na plačo in pokojnino je s prisilno izterjavo mogoče seči do 1/ 
3 neto zneska plače oziroma pokojnine. 

Na pokojnino kmetov, na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe 
o življenjskem zavarovanju, je z izvršbo mogoče seči, če ti 
presegajo znesek denarne pomoči kot edinega vira preživlja- 
nja po predpisih o socialnem varstvu. 

243. člen 

S sklepom o prisilni izterjavi na osebne prejemke in na terja- 
tve zavezanca se zavezancu prepove razpolagati z osebnimi 
prejemki ali terjatvami, njegovemu izplačevalcu oziroma zave- 
zančevemu dolžniku pa izplačati osebne prejemke oziroma 
plačati terjatev do višine zavezančevega davčnega dolga. 
Z istim sklepom se naloži izplačevalcu osebnega prejemka 
oziroma zavezančevemu dolžniku, da zarubljeni osebni preje- 
mek oziroma dolg plača v korist zavezančevega dolga, ko 
prejme potrdilo, da je postal sklep o prisilni izterjavi izvršljiv. 

244. člen 

Prisilna izterjava na denarno terjatev, ki jo ima davčni dolžnik 
na računu pri banki ali hranilnici, se izvrši tako, da davčni 
organ izda sklep, s katerim dolžniku prepove razpolagati 

z njegovimi sredstvi na računu, banki ali hranilnici pa ta 
sredstva izplačati, dokler dolg ne bo v celoti plačan. Z istim 
sklepom davčni organ banki ali hranilnici naloži, da plača 
oziroma prične izplačevati zarubljena sredstva na dolžniko- 
vem računu na davčni račun, ko prejme potrdilo, da je postal 
sklep o prisilni izterjavi izvršljiv. 

Izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica ozi- 
roma zavezančev dolžnik lahko proti sklepu o prisilni izterjavi 
ugovarja v osmih dneh po prejemu sklepa pri davčnem 
organu, ki je izdal sklep. 

V svojem ugovoru izplačevalec osebnega prejemka ugovarja, 
da zavezanec pri njem nima osebnega prejemka, banka ali 
hranilnica, da zavezanec pri njej nima računa oziroma, da na 
računu zavezanec nima sredstev, zavezančev dolžnik pa, da 
zavezancu sploh ni dolžan, da je dolg pogojen, aJi da dolg še 
ni dospel v plačilo. 

Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, mora 
zadevo prijaviti javnemu pravobranilstvu, da vloži tožbo pri 
pristojnem sodišču. 

245. člen 

Če se izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica 
oziroma zavezančev dolžnik ne ravna po sklepu, s katerim je 
odrejena prisilna izterjava in ne vloži ugovora v roku, se dolg 
izterja od njega. Davčni organ mora o tem izdati odločbo, 
s katero naloži izplačevalcu osebnega prejemka, da na davčni 
račun poravna vse obroke, ki bi jih moral po sklepu o izvršbi 
odtegniti, do izdaje te odločbe, oziroma da zavezančev dolž- 
nik plača na davčni račun zarubljeno terjatev. Banki ali hranil- 
nici davčni organ z odločbo naloži, da plača na davčni račun 
znesek, ki ustreza zarubljenim sredstvom, ki so bila na računu 
zavezanca v času od izdaje sklepa o prisilni izterjavi do izdaje 
te odločbe. 

Zoper odločbo se lahko izplačevalec osebnega prejemka, 
banka ali hranilnica oziroma zavezančev dolžnik pritoži na 
drugostopni davčni organ v osmih dneh od vročitve odločbe. 
Pritožba zadrži izvršitev odločbe. 

246. člen 

Če dolžniku preneha zaposlitev, učinkuje sklep o prisilni 
izterjavi tudi proti drugemu izplačevalcu, pri katerem se je 
dolžnik na novo zaposlil, in sicer od dneva, ko je temu deloda- 
jalcu vročen sklep o prisilni izterjavi. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več zaposlen, mora nemu- 
doma v priporočeni pošiljki poslati sklep o prisilni izterjavi 
novemu delodajalcu in o tem obvestiti davčni organ. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več zaposlen, mora namu- 
doma obvestiti davčni organ, če ne ve, kje se je dolžnik 
zaposlil. 

247. člen 

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja se opravi z rube- 
žem, ocenitvijo in s prodajo premičnih predmetov, s poplači- 
lom dolga, obresti in stroškov iz zneska, dobljenega s pro- 
dajo. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih predmetov opravi za to 
pooblaščeni delavec davčnega organa (izterjavalec). Izterje- 
valec se mora izkazati s pooblastilom. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih predmetov opravi 
izterjevalec davčnega organa, na območju katerega je pre- 
mično premoženje. 

248. člen 

Zarubiti se smejo predmeti, ki jih ima dolžnik v posesti. 
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Zarubi se toliko predmetov, kolikor je potrebno za poplačilo 
dolga, obresti in stroškov. 

Predvsem se zarubijo predmeti, glede katerih ni pripomb 
o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in pred- 
metov, ki se dajo najlažje vnovčiti. 

249. člen 

S prisilno izterjavo je mogoče seči na vse zavezančevo pre- 
mično premoženje, razen na stvari, ki so od prisilne izterjave 
izvzete. 

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o prisilni izterjavi iz 
razlogov na dolžnikovi strani, to ni ovira za rubež. V takem 
primeru se sklep o prisilni izterjavi vroči zavezancu kasneje. 

Če zavezanec oziroma zastopnik pravne osebe noče sam 
odpreti poslovnih prostorov ali drugih prostorov, ki so v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti ali pridobivanjem dohodkov, in 
pokazati stvari v teh prostorih, sme izterjevalec v navzočnosti 
dveh prič odpreti zaprte prostore, da bi lahko opravil rubež. 

Če iztrjevalec ne more sam izvršiti prisilne izterjave, ker naleti 
na fizično upiranje ali tako upiranje utemeljeno pričakuje, 
lahko zahteva pomoč policije, da ga zavaruje pri izvršitvi 
sklepa. Pomoč policije zahteva pri postaji policije s splošnim 
delovnim področjem. 

Rubež premičnih stvari se opravi v navzočnosti zavezanca ali 
koga od polnoletnih članov njegovega gospodinjstva in ene 
priče oziroma v navzočnosti dveh prič, če pri rubežu ni nav- 
zoč zavezanec ali član njegovega gospodinjstva. 

Rubež premičnih stvari pri pravnih osebah se opravi v navzoč- 
nosti zastopnika pravne osebe. 

250. člen 

Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari. 
Cenitev opravi sam izterjevalec, po potrebi pa lahko pokliče 
posebnega cenilca. 

Na zahtevo zavezanca mora izterjevalec na stroške zavezanca 
poklicati cenilca, vendar pri tem ni vezan na osebo, ki jo 
predlaga zavezanec. 

251. člen 

O opravljenem rubežu mora izterjevalec napraviti zapisnik. 
V rubežni zapisnik se vpišejo: 

1. priimek in ime ter stalno prebivališče oziroma sedež zave- 
zanca, davčna številka in podatki o drugih osebah, ki sodelu- 
jejo pri prisilni izterjavi; 

2. kraj in čas rubeža; 

3. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja 
rubež; 

4. natančno označbo in opis zarubljenih predmetov; 

5. vrednost zarubljenih predmetov ugotovljenih s cenitvijo; 

6. ime tistega, ki je opravil cenitev ter navedba, ali je zaveza- 
nec imel pripombe glede osebe cenilca, višine cenitve ali 
kakšne druge pripombe; 

7. ime tistega, ki so mu bile stvari zaupane v hrambo; 

8. ugotovitev, da sta bila zavezanec in hranitelj zarubljenih 
stvari opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene 
stvari odtujila ali poškodovala. 

Če je bil izterjevalec prisiljen uporabljati posebne ukrepe 
(pomoč policije), se to vpiše v rubežni zapisnik. 

Zapisnik o opravljenem rubežu podpišejo izterjevalec, ki ji 
opravil rubež, dolžnik in njegov zastopnik ali pooblaščenec al 
član njegovega gospodinjstva, predstavnik ali pooblaščenei 
pravne osebe - dolžnika, navzoče priče, cenilec ali drugi 
uradne osebe, ki so bile navzoče pri rubežu. 

Če zavezanec oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenei 
oziroma predstavnik ali pooblaščenec pravne osebe - doli 
nika, noče podpisati zapisnika, ugotovi izterjevalec to v zapis 
niku in navede razlog odklonitve oziroma, da je bil podpfc 
odklonjen brez pojasnila. 

Izvod zapisnika mora biti osebam iz prejšnjega odstavka vro 
čen. 

252. člen 

Zarubljene premične stvari se lahko pustijo v hrambi p' 
zavezancu, ki teh stvari ne sme uporabljati. V primeru uteme 
Ijenega suma, da bo zavezanec zarubljene stvari odtujil al 
poškodoval lahko davčni organ odloči, da se zarubljene pre 
mične stvari zavezancu odvzamejo ter jih hrani ali pa jih di 
v hrambo komu drugemu. 

Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno odvza 
mejo in izročijo v hrambo. 

Na zarubljenih stvareh, ki so bile puščene v hrambi pri dol! 
niku, je treba vidno označiti, da so zarubljene. 

253. člen 

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet prisili 
izterjave, se to vpiše v rubežni zapisnik. 

254. člen 

Če so bile zavezančeve premične stvari že prej zarubljene p' 
kakšni drugi upravni ali sodni izterjavi, se ponovni rubež te' 
premičnin opravi tako, da se na prvem rubežnem zapisnik' 
napravi zaznamek. Če je prejšnji rubež opravilo sodišč' 
napravi sodišče na zahtevo davčnega organa v svojem rube! 
nem zapisniku zaznamek o ponovnem rubežu. 

O ponovnem rubežu se obvesti zavezanca oziroma njegovefl 
predstavnika, zastopnika ali pooblaščenca. 

255. člen 

Če zavezanec izjavi, da so zarubljene stvari last druge oseb« 
a za to nima dokazov, zarubi izterjevalec tudi te predmete 
mora pa opozoriti to drugo osebo, da lahko v osmih dneh p" . 
opozorilu vloži pri sodišču tožbo ( izločitveno tožbo ), da b 
dokazala lastništvo. Če ta oseba v tem roku ne predlo! 
dokaze, da je vložila tožbo pred sodiščem, se postopek p'' 
silne izterjave nadaljuje, kakor da ni bilo pripomb. Izjav<j 1 

zavezanca in opozorilo iz prvega stavka je treba vpisal 
v rubežni zapisnik. | 

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je določen v prejšnje'' 
odstavku, se zadrži prodaja spornih zarubljenih stvari, dokle 
se ne konča spor. , 

256. člen | 

Če se ugotovi, da je zavezanec solastnik zarubljenih stva^ 
teh ni možno prodati le, če je njegov solastniški delež manj' j 
od ene nerazdelne polovice. t 

V primeru prodaje zarubljenih stvari ima solastnik pravico d' J 
poplačila iz zneska, dobljenega s prodajo stvari pred pora'' s 
navo davčnega dolga, obresti in stroškov prisilne izterjave. 

Solastnik ima pravico zahtevati, da se mu odstopi stvar, ki i1 ^ 
predmet izvršbe, če položi znesek, ki ustreza vrednosti dolž"' c 
kovega deleža na tej stvari. 
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257. člen 

Če zavezanec zarubljene stvari odtuji, uniči ali poškoduje, 
mora davčni organ vložiti zoper njega prijavo pri državnem 
tožilcu, za izterjavo dolgov pa se takoj opravi nov rubež, ne da 
bi bilo treba za to izdati nov sklep. 

Če se za posamezne stvari na javni dražbi ne doseže niti 
polovica cenilne vrednosti, se lahko napove ponovno dražbo, 
na kateri se stvari lahko prodajo ne glede na višino dosežene 
cene. Ponovna javna dražba se sme opraviti šele po poteku 
petih dni od neuspele dražbe. 

258. člen 

Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna prodaja ne opravi 
v enem letu od rubeža oziroma od dneva, ko je bila zavezancu 
vročena odločba o pritožbi ali sodba o izločitveni tožbi. 

259. člen 

Prodaja zarubijenih stvari ni dovoljena, dokler ne poteče 
osem dni od rubeža. 

Izjemoma se lahko stvari, ki se kvarijo, prodajo tudi pred 
potekom osemdnevnega roka od rubeža. 

Prodaja zarubijenih stvari se opravi praviloma na javni dražbi. 

260. člen 

Zavezanec sme s poprejšnjim poblastilom davčnega organa 
sam prodati zarubljene stvari s tem, da kupec denar izroči 
v odplačilo dolga, obresti in stroškov. 

Če se na tak način lahko popolnoma poravna dolg z obrestmi 
in stroški, je davčni organ dolžan dovoliti tako prodajo. Če pa 
bi se s tako prodajo dosegla le delna poravnava dolga, o taki 
prodaji odloči davčni organ, upoštevajoč pri tem, kakšne so 
možnosti, da se zarubljene premičnine vnovčijo na javni 
dražbi. 

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili stroški, lahko določi 
davčni organ tudi kakšen drug način vnovčenja mimo javne 
dražbe. V takem primeru se stvari ne smejo prodati pod 
cenilno vrednostjo. 

261. člen 

Zarubljene vrednostne papirje in druge predmete, ki imajo 
borzno ceno, je treba prodati s posredovanjem borznih 
posrednikov z upoštevanjem borznih cen. 

262. člen 

Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora 
vsebovati podatke o času, kraju in načinu prodaje ter popis 
stvari s cenilno vrednostjo. 

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na običajen način v kraju, 
kjer bo dražba in zavezanca o tem obvestiti najmanj pet dni 
pred pričetkom dražbe. 

263. člen 

Javna dražba se lahko prične tudi, če se je javil en sam 
ponudnik. 

Na javni dražbi ne sme nastopiti uradna oseba, ki je sodelo- 
vala pri rubežu ali prodaji. 

Zarubljene stvari se dajo na dražbo z začetno ceno, ki je bila 
ugotovljena pri rubežu. Če se na javni dražbi ne doseže 
začetna cena, se stvari prodajo za največjo ponujeno ceno, 
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša polovica vredno- 
sti, ugotovljene pri rubežu. 

. .j Zavezanec ali njegov družinski član lahko nastopa na javni 
' dražbi, vendar ne more zarubijenih stvari kupiti pod začetno 

ceno, ugotovljeno pri rubežu. 

264. člen 

Izterjevalec mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe. 
V njem navede zlasti čas in kraj javne dražbe, imena ponudni- 
kov in ponujene zneske, imena kupcev in doseženo prodajno 
ceno. 

Zapisnik morajo podpisati izterjevalec, kupec in zavezanec 
oziroma njegov predstavnik, če je bil navzoč pri dražbi. Zave- 
zanec sme zahtevati, da se njegove pripombe vpišejo v zapis- 
nik; izvod zapisnika se vroči zavezancu oziroma njegovemu 
predstavniku. 

265. člen 

Kupec mora položiti znesek kupnine in prevzeti stvari, takoj 
po končani dražbi oziroma prodaji. 

266. člen 

Po končani dražbi davčni organ s sklepom razdeli znesek, 
dobljen s prodajo tako, da se poravnajo po vrsti: stroški 
izvršilnega postopka, obresti do dneva vnovčenja stvari in 
davčni dolg. 

Davčni organ presežek kupnine izroči dolžniku. 

267. člen 

Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni bilo kupcev ali ker 
so bile ponudbe prenizke, lahko izda davčni organ, namesto, 
da bi določil drugo javno dražbo, sklep, naj opravi prodajo 
posebna tričlanska komisija. Komisijo določi davčni organ. 

Komisija lahko določi, da se stvari prodajo neposredno ali po 
komisijski trgovini v istem ali drugem kraju ali na kakšen drug 
primeren način. 

Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki ne bi dosegla niti 
polovico cenilne vrednosti. 

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben 
zapisnik, ki mora vsebovati potrebne podatke o prodaji in 
o nastalih stroških. Zapisnik podpišejo člani komisije in kupec 
oziroma zastopnik komisijske trgovine, če so bile stvari pro- 
dane v komisijski trgovini. Izvod zapisnika se vroči zavezancu 
oziroma njegovemu predstavniku. 

268. člen 

Prisilna izterjava iz zavezančevega nepremičnega premoženja 
in kapitalskega deleža je dovoljena le, če davkov ni bilo 
mogoče izterjati iz njegovih dohodkov in terjatev niti iz njego- 
vega premičnega premoženja. 

Prisilno izterjavo davkov iz zavezančevega nepremičnega pre- 
moženja in kapitalskega deleža opravi na predlog javnega 
pravobranilca sodišče, na katere območju je nepremičnina 
oziroma je prijavljen kapitalski delež, po zakonu o izvršilnem 
postopku. 

269. člen 

Prisilna izterjava se ne uvede, če dolg z obrestmi ne presega 
1.000 tolarjev. 

Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec plača dolžni znesek 
z obrestmi in stroški ali ko dolg kako drugače preneha. 
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270. člen 

Izvršilni naslov je dolgovni seznam o zaostalih obveznostih 
dolžnika, ki ga sestavi knjigovodstvo davčnega organa, overi 
pa vodja davčnega urada. 

Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, 
katere niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov izvršljiva 
odločba, izvršljivi plačilni nalog ali nalog za prisilno izterjavo, 
ki mora vsebovati tudi številko in datum odločbe ali plačil- 
nega naloga o naložitvi dajatve in potrdilo o izvršljivosti. 

271. člen 

Dolžnik plača vse stroške prisilne izterjave. 

Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se 
kasneje dokaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukre- 
pov davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi. 

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 1.000 tolarjev; 
stroški prisilne prodaje znašajo 1% od davčnega dolga in 
obresti, vendar najmanj 10.000 tolarjev. 

Za vsako pot izvršitelja v zvezi s prisilno izterjavo se zave- 
zancu zaračunajo stroški v znesku 3.000 tolarjev. 

Zavezanca bremenijo tudi vsi drugi stroški ( za hrambo, pre- 
voz, stroški cenilcev in drugo ) v dejanskih zneskih. 

272. člen 

Pri poravnavi zavezančevih dolgov iz njegovih dohodkov in 
premoženja ima davčni dolg s pripadajočimi obrestmi in stro- 
ški prisilne izterjave prednost pred ostalimi dolgovi zave- 
zanca. 

273. člen 

Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se najprej poravnajo 
stroški prisilne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni 
davek in denarne kazni. 

Odpis davka zaradi neizterljivosti 

274. člen 

Davčni dolg s pripadajočimi obrestmi, ki se niti prisilno ne da 
izterjati, se odpiše kot neizterljiv. 

Davčni dolg se šteje za neizterljivega: 

1. če je zavezanec umrl ali se je neznano kam odselil in ni 
pustil niti premičnega niti nepremičnega premoženja, iz kate- 
rega bi se mogli davki izterjati. Če se zavezanec, ki se je 
odselil, znova vrne ali se zve za njegovo prebivališče, se 
ponovno zadolži za odpisani davek, razen če je med tem 
zastarala pravica do izterjave; 

2. če se s prisilno izterjavo, ki se je vsako leto brezuspešno 
poskušala, davčni dolg ni mogel izterjati niti tretje leto. 

Pravnim osebam se dolg odpiše takrat, če ga ni mogoče 
izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja dolga ter od 
pravnega naslednika. 

Poroštvo 

275. člen 

Če davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja zavezanca 
- fizične osebe, se ta izterja iz premoženja članov gospodinj- 
stva, ki so to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 

Če je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka 
odtujil premoženje komu drugemu, lahko javni pravobranilec 
tak pravni posel izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za 
tak namen zavezanca. 

Za plačilo davkov po odbitku je porok izplačevalec. 

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davčnega dolga 

276. člen 

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga z a 
čas do 6 mesecev oziroma dovoli plačilo davčnega dolga 
v največ 6 mesečnih obrokih ali določi, da se zavezancu 
davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo 
lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovi! 
družinskih članov. 

277. člen 

Vlogo za odpis oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno 
plačilo davčnega dolga, mora davčni zavezanec vložiti p< 
davčnem organu, pristojnem za izterjavo davčnega dolga 
K vlogi mora davčni zavezanec predložiti dokazila o svojih 
prejemkih in premoženjskem stanju ter o prejemkih in o pre 
moženjskem stanju družinskih članov. 

Davčni organ na podlagi vloge in dokazil odloči o odpisu 
odlogu oziroma obročnem plačilu v roku 30 dni. 

278. člen 

Pri zavezancih, ki so lastniki nepremičnega premoženja lahko 
davčni organ predlaga zavarovanje davčnega dolg' 
z vknjižbo zastavne pravice na njihovih nepremičninah. 

279. člen 

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do šes 
mesecev oziroma dovoli plačilo davka v največ šestih mesei' 
nih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti pod pogoji 
določenimi z zakonom. 

Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davki 
mora davčni zavezanec vložiti pri davčnem organu, ki 
davek odmeril oziroma kjer je vpisan v davčni register. 

Davčni organ na podlagi vloge in dokazil o začasni plačil" 
nezmožnosti odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davfr 
nega dolga. 

Davčni organ lahko zahteva zavarovanje plačila davčneg* 
dolga, če oceni, da davčni zavezanec obveznosti ne bo izpol 
nil v predpisanem roku. 

280. člen 

Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka ozirom' 
dovoljeno obročno plačilo, se ne obračunajo zamudn' 
obresti. 

281. člen 

Davčni organ davčnega dolga ne more odpisati oziroma odlO' 
žiti plačilo ali dovoliti obročnega plačevanja za naslednj' 
vrste davkov: 

1. davek na dodano vrednost, 

2. trošarine, 

3. davek od dobička iz kapitala, 

4. davek od dohodkov iz premoženja, 

5. davek od prometa nepremičnin. 
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Vračilo davka 

282. člen 

Davčnemu zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun 
davka, obresti, denarne kazni ali stroškov plačal več, kot je bil 
dolžan plačati po pravnomočni odločbi ali po davčnem obra- 
čunu, se preveč plačani znesek vrne v tridesetih dneh, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih 
davkov se mu vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek 
davkov, ki jim je potekel rok plačila. 

Davčni organ vrne preveč plačani davek s pripadajočimi 
obrestmi, če znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani 
davek s pripadajočimi obrestmi do zneska 1.000 tolarjev se 
vrne na zahtevo davčnega zavezanca v tridesetih dneh od 
vložitve zahteve. Če davčni zavezanec tega ne zahteva, se mu 
preveč plačani davek s pripadajočimi obrestmi šteje v nasled- 
nja plačila, ali v plačila druge vrste davkov, za katere je 
zadolžen pri davčnem organu. O tem mora davčni organ 
obvestiti davčnega zavezanca. 

Davčnemu zavezancu pripadajo od preveč plačanega davka 
oziroma od razlike med odmerjeno dohodnino in med letom 
plačano akontacijo dohodnine obresti po obrestni meri, dolo- 
čeni z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, od dneva, 
ko je postala odločba o odmeri davka oziroma dohodnine 
pravnomočna. 

XX. POGLAVJE 

Zastaranje 

283. člen 

Pravica do odmere davka zastara v petih letih po poteku leta, 
V katerem bi bilo treba odmeriti davek. 

)5 Pravica do izterjave davka, obresti ter stroškov prisilne izter- 
,( iave zastara v treh letih po poteku leta, v katerem bi jih bilo 
,ji treba izterjati. 

Pravica zavezanca do vračila plačanega davka, obresti in 
stroškov prisilne izterjave, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara 
v treh letih po poteku leta, v katerem jih je plačal. 

284. člen 

Zastaranje pravice do odmere davka ustavi vsako uradno 
dejanje davčnega organa, ki mu je namen odmera davka in je 
dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do izterjave davka, obresti, stroškov pri- 
silne izterjave ustavi vsako uradno dejanje davčnega organa, 
ki mu je namen izterjava in je dano v vednost davčnemu 
Zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila plačanega davka, obresti in 
stroškov prisilne izterjave ustavi vsako dejanje, ki ga zaveza- 
nec stori pri davčnem organu, da doseže vračilo. 

Pri vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok, 
\Cf vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobenem 
ije Primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko časa, 

kolikor ga zahteva zakon za zastaranje pravice do odmere, 
'Sterjave in vračila. 

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko poteče deset let od 
dneva, ko je prvič pričelo teči. 

285. člen 

Postopek za davčni prekršek ni dopusten, ko potečejo dve leti 
Od dneva, ko je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni 
yeč mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška. 

XXI. POGLAVJE 

Način plačevanja davka 

286. člen 

Davčni zavezanec plačuje davek: 

1. na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ; 

2. na podlagi samoobdavčitve; 

3. na podlagi obračuna in vplačila davka pri viru dohodka, ki 
ga za davčnega zavezanca izvrši izplačevalec od vsakega 
posameznega dohodka ( v nadaljnjem besedilu: davek po 
odbitku). 

Davki se plačujejo na davčne račune, ki jih predpiše minister, 
pristojen za finance. 

287. člen 

Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov 
ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti v skladu 
z zakonom. 

288. člen 

Šteje se, da je davčni dolg poravnan z dnem vplačila dolžnega 
zneska davčnemu organu oziroma na predpisan račun pri 
pošti, banki ali hranilnici. 

Pošta, banka ali hranilnica mora še isti oziroma najkasneje 
naslednji dan vplačane davčne obveznosti nakazati na predpi- 
sane davčne račune. 

289. člen 

S plačilom davčnega dolga se najprej poravnajo obresti, obra- 
čunane od davčnega dolga in nato znesek davka. 

1. Odmera in pobiranje davka na podlagi odločbe davčnega 
organa 

290. člen 

Odločbo o odmeri davka izda davčni organ na podlagi davčne 
napovedi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Davčno napoved vloži davčni zavezanec v roku, ki je za 
posamezno vrsto davka določen s tem zakonom. 

291. člen 

K vložitvi davčne napovedi so davčni zavezanci lahko pozvani 
z javnim pozivom, ki ga izda davčni organ. Davke, za katere se 
vloži davčna napoved na javni poziv, določa ta zakon. 

292. člen 

Davčna napoved mora vsebovati podatke, ki so potrebni za 
odmero davka. Podatki v davčni napovedi morajo biti resnični 
in ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa. 

Vsebino davčne napovedi za posamezne vrste davkov pred- 
piše minister, pristojen za linance. 

293. člen 

Davčni organ odmerja davke od letne osnove za preteklo leto 
ali tekoče leto, v letnem pavšalnem znesku, od osnove, ugo- 
tovljene ob nastanku davčne obveznosti med letom ali od 
druge osnove, določene s posebnimi predpisi. 
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294. člen 

Davki, odmerjeni z odločbo, morajo biti plačani v tridesetih 
dneh od vročitve odločbe, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

295. člen 

Kadar se davek odmeri od letne osnove, ugotovljene za prete- 
klo leto, davčni zavezanec plačuje akontacijo tega davka 
v tekočem letu v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih. 

Način plačevanja in ugotavljanja višine akontacij davka je 
določen s tem zakonom pri posamezni vrsti davka. 

Kadar je davek odmerjen od letne osnove za tekoče leto, 
davčni zavezanec plačuje davek v mesečnih, trimesečnih ali 
polletnih obrokih. 

Mesečni obroki akontacije oziroma odmerjenega davka zapa- 
dejo v plačilo vsakega prvega dne v mesecu, plačani pa 
morajo biti v 15 dneh po zapadlosti. 

Trimesečni in polletni obroki akontacije oziroma odmerje- 
nega davka zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju 
oziroma polletju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih 
dneh po zapadlosti. 

3. Davek po odbitku 

2. Samoobdavčitev 

296. člen 

Davčni zavezanec sam obračuna in plača davke, za katere je 
tak način plačevanja določen s tem zakonom. 

Davčni zavezanec obračunava in plačuje davek med letom 
v obliki mesečnih, trimesečnih ali polletnih akontacij, na pod- 
lagi obračunov davka in na koncu leta na podlagi končnega 
obračuna. 

Vsebina obračunov davka je določena pri posamezni vrsti 
davka. 

Obrazce za obračun akontacij davka, davčne obračune in 
končne obračune davkov predpiše minister, pristojen za fi- 
nance. 

297. člen 

Davčni obračuni iz prejšnjega člena morajo vsebovati 
podatke, ki morajo biti resnični in ne smejo spraviti v zmoto 
davčnega organa. 

298. člen 

Davčni zavezanec predloži obrazce iz 296. člena tega zakona 
davčnemu organu, kjer je vpisan v davčni register v rokih, ki 
so določeni pri posamezni vrsti davka. 

299. člen 

Če davčni zavezanec ne predloži obračuna akontacij davka, 
davčnega obračuna oziroma končnega obračuna davka ozi- 
roma, če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pra- 
vilno obračunana, ali da ni obračunana, se višina davčne 
obveznosti ugotovi z odločbo. 

Davčni organ lahko izda odločbo za katerokoli davčno ob- 
dobje. 

300. člen 

Akontacije davka in davek, na podlagi končnega obračuna 
davka, se plačujejo v rokih, določenih pri posamezni vrsti 
davka. 

301. člen 

Kadar je izplačevalec osebnih prejemkov oziroma drug 
dohodkov ( v nadaljnjem besedilu: izplačevalec dohodkov 
od katerih se plačuje davek od vsakega posamezne 
dohodka, pravna oseba ali zasebnik, je dolžna za davčnei 
zavezanca obračunati in plačati davek (v nadaljnjem besedil 
davek po odbitku), če ni za posamezno vrsto davka s te 
zakonom drugače določeno. 

Rok za plačilo davka po odbitku je za posamezne vrste davk 
določen s tem zakonom. 

302. člen 

Izplačevalci dohodkov so dolžni davčnemu zavezancu predi 
žiti obračun, iz katerega mora biti razviden obračun predpis 
nega davka od navedenih dohodkov. 

Izplačevalci dohodkov med letom izročijo davčnim zaveza 
cem obračun iz prejšnjega odstavka tega člena hkrati z izpl 
čilom dohodkov, do 31. januarja pa končni obračun za v 
dohodke, izplačane v preteklem letu. 

Izplačevalci dohodkov hranijo obračune iz prvega odstavi 
tega člena kot davčno evidenco za dobo 10 let. 

303. člen 

Davki po odbitku se obračunajo po stopnjah, ki veljajo na d' 
izplačila dohodka oziroma prejemka. 

304. člen 

Znesek davka, do katerega izplačevalec dohodkov, ki se vklj 
čujejo v dohodnino, ne plača davka po odbitku, za vsako le 
predpiše minister, pristojen za finance. Ti dohodki se 
poteku leta napovejo in vštejejo v osnovo za dohodnino. 

XXII. POGLAVJE 

Postopek odmere in plačevan|a dohodnine in drugih davki 
kot podvrst dohodnine 

1. Dohodnina 

305. člen 

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za odme' 
dohodnine na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen i 
finance. Napoved se vloži najkasneje do 31. marca za preteKj 
leto na javni poziv, ki ga objavi davčni organ najkasneje do 1 
januarja. 

Zavezanci, ki niso rezidenti Republike Slovenije in ki zapustii 
Republiko Slovenijo pred rokom iz prvega odstavka tefi 
člena morajo vložiti napoved najpozneje trideset dni pr« 
nameravanim odhodom. 

306. člen 

Napovedi za odmero dohodnine ne vložijo: 

1. zavezanci za dohodnino, katerih osnova za dohodnino " 
presega zneska neobdavčljivih dohodkov, določenih z 
konom; 

2. zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina preje' 
od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Rep1 

blike Slovenije, če med letom, za katerega se dohodni" 
odmerja, niso bili zavezanci za dohodnino. 
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307. člen 314. člen 

Napoved za odmero dohodnine mora davčni zavezanec vložiti 
pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register v času 
vložitve napovedi. 

308. člen 

V napoved za odmero dohodnine zavezanec, kateremu je bil 
davek odmerjen po odbitku, prijavi dohodke izplačane pri 
vseh izplačevalcih dohodkov ter obračunani davek na podlagi 
podatkov izplačevalcev dohodkov. 

Podatke iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec prija- 
viti v napovedi za odmero dohodnine tudi v primeru, da mu 
izplačevalec teh podatkov po poteku leta ni posredoval. 

Davčni zavezanci, za katere je izplačevalec dohodka obraču- 
nal in plačal davek z upoštevanjem normiranih stroškov, 
razen zavezancev, ki se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem 
normiranih stroškov, lahko v napovedi za odmero dohodnine 
uveljavljajo dejanske stroške. Zavezancem se pri odmeri 
dohodnine prizna razlika med normiranimi in dokazanimi 
stroški. 

309. člen 

Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje 
osnove za dohodnino do poteka roka za vložitev napovedi za 
odmero dohodnine. 

Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se 
dokazuje resničnost navedb v napovedi, hraniti dve leti od 
dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine. 

Zavezanec, ki prejema plačo oziroma pokojnino iz tujine 
oziroma prejema plačo pri diplomatsko-konzularnih pred- 
stavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri 
predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organi- 
zacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh 
od dneva, ko je prvič prejel plačo oziroma pokojnino, napove- 
dati te prejemke pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni 
register. 

Če pride do spremembe plače oziroma pokojnine mora zave- 
zanec iz prejšnjega odstavka napoved ponovno vložiti v roku 
sedmih dni od dneva, ko je prejel spremenjeno plačo oziroma 
pokojnino. 

315. člen 

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov, mora prejemke, 
dosežene na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev 
oziroma poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim 
in fizičnim osebam napovedati pri davčnem organu, kjer je 
vpisan v davčni register. 

316. člen 

Na podlagi vložene davčne napovedi po 314. členu tega 
zakona davčni organ v 15 dneh od vložitve določi višino 
mesečnih akontacij davka, ki jih davčni zavezanec plačuje 
v predpisanih rokih. 

Na podlagi vložene davčne napovedi po 315. členu tega 
zakona davčni organ v 15 dneh od vložitve odmeri davek od 
osebnih prejemkov. 

310. člen 

Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo 
leto. 

317. člen 

Zavezanci iz 313. in 315. člena tega zakona morajo plačati 
davek v 30 dneh od prejema plače oziroma pokojnine. 

311. člen 

Izrek odločbe o odmeri dohodnine mora vsebovati znesek 
odmerjene dohodnine, znesek med letom odmerjenih ozi- 
roma obračunanih akontacij dohodnine ter znesek doplačila 
oziroma znesek vračila preveč plačane dohodnine. 

312. člen 

če je bil zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste 
dohodka davek v celoti ali deloma odpisan, se za znesek 

i odpisanega davka zmanjša dohodnina. 
»Ki 

2. Davek od osebnih prejemkov 

313. člen 

Davek od osebnih prejemkov se odmeri z odločbo na podlagi 
davčne napovedi; kadar je izplačevalec osebnih prejemkov 
Pravna oseba ali zasebnik pa davek obračuna in plača izpla- 
čevalec teh prejemkov. 

Izplačevalec mora davek od osebnih prejemkov obračunati 
»11 hkrati z obračunom osebnih prejemkov, plačati pa najpozneje 

v 6 dneh po izplačilu osebnih prejemkov. 

varianta 
i®t >Pl Izplačevalec mora davek od osebnih prejemkov obračunati 
ll" hkrati z obračunom osebnih prejemkov, plačati pa najpozneje 

do 10. v mesecu za izplačila prejemkov v preteklem mesecu. 

3. Davek od dohodka Iz kmetijstva 

31 S. člen 

Davek od dohodka iz kmetijstva ( v nadaljnjem besedilu: 
davek iz kmetijstva ) se zavezancu odmeri na podlagi podat- 
kov o zavezancu in katastrskem dohodku kmetijskih in gozd- 
nih zemljišč, vpisanih v zamljiškem katastru po stanju na dan 
31. decembra pred letom, za katero se davek odmerja. 

319. člen 

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastr- 
skega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja 
naslednjega leta, če so na način in v roku, ki ga določajo 
predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra, priglašene pri za 
geodetske zadeve pristojnem organu. 

Za geodetske zadeve pristojni upravni organ je dolžan o spre- 
membah iz prejšnjega odstavka obvestiti pristojni davčni 
organ tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega leta še 
niso bile izvršene v katastrskem operatu. 

320. člen 

Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. decembra 
v letu, za katero se odmerja. 

Davek iz kmetijstva odmerja davčni organ, na območju kate- 
rega ima zavezanec stalno prebivališče. 

Zavezancu, ki ni rezident Republike Slovenije, odmerja davek 
iz kmetijstva davčni organ, na območju katerega je zemljišče. 
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321. Člen 

Zavezanci plačujejo davek iz kmetijstva v trimesečnih 
obrokih. 

322. člen 

Zavezancem, ki so v preteklem letu plačevali davek med 
letom, se prvi obrok določi na podlagi podatkov o katastr- 
skem dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količnikom 
za valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto in podat- 
kov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto. 

Ostali obroki se določijo na podlagi podatkov o katastrskem 
dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količnikom za 
valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto, podatkov 
o višini povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Slove- 
niji ter podatkov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto. 

Zavezancem, ki v preteklem letu niso plačevali davka med 
letom, se obroki določijo na način iz prejšnjega odstavka. Prvi 
in drugi obrok se združita in zapadeta v plačilo v roku, 
določenem za drugi obrok. 

323. Člen 

Davčni organ lahko zavezancu odloži plačilo enega ali več 
obrokov davka za čas do 6 mesecev, če zavezanec izkaže, da 
ni prejel plačila od pravnih oseb za prodane kmetijske proiz- 
vode oziroma gozdne lesne sortimente več kot šest mesecev 
od pogodbenega roka. Vlogo za odlog plačila mora zaveza- 
nec vložiti v roku za plačilo obroka davka. Če v vlogi prosi za 
odlog več obrokov, mora vlogo vložiti v roku za plačilo prvega 
obroka davka. 

324. člen 

Znižanje katastrskega dohodka zaradi vlaganj lastnih sred- 
stev zavezanec uveljavlja z vlogo pri davčnemu organu, pri- 
stojnemu za odmero davka, v 30 dneh po vložitvi lastnih 
sredstev za namene določene z zakonom. Vlogi priloži doka- 
zila o višini vloženih lastnih sredstev. Znižanje katastrskega 
dohodka se prizna od 1 .januarja leta, v katerem je zavezanec 
vložil lastna sredstva. Če vloga ni vložena do konca leta, 
v katerem so bila sredstva vložena, se znižanje prizna od 1. 
januarja naslednjega leta. 

325. člen 

Oprostitve davka iz kmetijstva uveljavlja zavezanec z vlogo in 
dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za oprosti- 
tev, pri davčnemu organu, pristojnemu za odmero davka in se 
prizna od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi opro- 
stitve. 

Oprostitev davka iz kmetijstva za varovalne gozdove ne uve- 
ljavlja zavezanec, temveč se prizna na podlagi podatkov, ki jih 
pristojnemu davčnemu organu sporoči Zavod za gozdove 
Slovenije. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni 
zavezanec oziroma Zavod za gozdove Slovenije sporočiti pri- 
stojnemu davčnemu organu v 6 mesecih od prenehanja. 

326. člen 

Začasne oprostitve davka iz kmetijstva uveljavlja zavezanec 
z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu, pristojnemu za 
odmero davka. Vlogo je treba vložiti do konca leta, v katerem 
so nastali pogoji za oprostitev. Če vloga ni pravočasno vlo- 
žena, se oprostitev prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, 
za pretekla leta pa se trajanje oprostitev skrajša. Davčni organ 
odloči o zahtevi na podlagi podatkov oziroma mnenja za 
kmetijstvo in gozdarstvo pristojnega upravnega organa. 

327. člen 

Posebno olajšavo zaradi naravnih nesreč, rastlinskih bolez 
in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki j 
zavezanec ni mogel preprečiti, lahko zavezanec uveljav 
s posebno vlogo v 15 dneh po nastanku škode pri davčnen v 
organu, pristojnemu za odmero davka. Če je škoda nastala 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih na širšem območl0 
občine, lahko cenilna komisija oceni škodo brez posebi p 
vloge zavezanca s tem, da sama zagotovi vse podatke, ki i 
potrebni za cenitev nastale škode. O zahtevi odloča davč 
organ na podlagi ocenjene škode. Do odločitve o priznan ^ 
posebne olajšave, lahko davčni organ odloži plačilo enega i 
več obrokov davka za čas do 6 mesecev. Škodo na kmetijsk 
zemljiščih oceni cenilna komisija, ki jo imenuje izvršni sv 
občine, na območju katere zemljišče leži, na gozdnih zemlji 
čih pa cenilna komisija, ki jo imenuje Zavod za gozdo' 
Slovenije za območje davčnega organa, na katerem zemljiši 
leži. 

4. Davek od dohodkov Iz dejavnosti 

328. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti sam obračui 
in plača davek iz dejavnosti za poslovno leto, ki je enal 
koledarskemu letu. 

Zavezanec zagotavlja podatke o poslovanju, ki so podlaga 
ugotovitev davčne obveznosti na podlagi poslovnih knjig 
evidenc, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. 

329. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena se zavezancem, kateri a 
se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih stroškO ti 
davek odmeri na podlagi napovedi zavezanca med leto o 
oziroma davek za takšnega zavezanca obračuna in plai 
izplačevalec dohodka. 

C 

330. člen 

Davčni zavezanec predloži davčni obračun davčnen1 

organu, kjer je vpisan v davčni register. 

Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in krit 
izgube so sestavni del davčnega obračuna. 

331. člen 

Davčni zavezanec predloži davčni obračun do 31. marca tek< 
čega leta za preteklo leto. 

K davčnemu obračunu predloži tudi dokazila o plačanih ako' 
tacijah. 

Zavezanci, ki so med letom prenehali opravljati dejavnos 
predložijo obračun v 30 dneh po prenehanju opravljanja d' 
javnosti. 

Davčni zavezanec plača razliko med plačanimi akontacija" 
in obračunanim davkom v 30 dneh po predložitvi davčne!) 
obračuna. 

Davčni zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačani £ 
akontacij hkrati s predložitvijo davčnega obračuna. 

332. člen •» 

Znižanja davčne osnove, določene z zakonom o dohodnini 
druge olajšave, davčni zavezanci uveljavljajo v davčnem obri'. 
čunu. 
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333. člen 

Če davčni organ ugotovi, da je bil davčni obračun napačen ali 
nepravilno obračunan ali da obračun davka ni bil izvršen, izda 
zavezancu odločbo o odmeri davka, s katero mu naloži, da 
v 8 dneh po vročitvi odločbe plača davek s pripadajočimi 
obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost za 

4 obračun in plačilo davka oziroma mu v tem roku vrne preveč 
51 plačani davek. 

^ Davčni organ lahko nadzira in preverja pravilnost obračuna 
n davka v roku 5 let od roka za predložitev davčnega obračuna. 

334. člen iV 
IJI 

Davčni zavezanec plačuje akontacije davka v tekočem letu 
mesečno, trimesečno ali polletno sorazmerno z višino davčne 
osnove po zadnjem obračunu davka. 

Kriterije za različne roke plačevanja akontacij predpiše mini- 
ster, pristojen za finance glede na obseg poslovanja davčnih 
zavezancev. 

Davčnemu zavezancu, ki prične opravljati dejavnost, davčni 
organ določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo. 

335. člen 

Če davčni zavezanec ugotovi, da višina akontacije, določene 
Po prvem odstavku prejšnjega člena, ne ustreza obsegu 
Poslovanja oziroma davčni osnovi v tekočem letu, lahko spre- 
meni višino akontacije, o čemer mora obvestiti davčni organ 
v roku, ki je določen za plačilo akontacije. 

Davčni organ lahko s posebno odločbo določi novo višino 
rij akontacije, če pri pregledu poslovnih knjig zavezanca ugo- 

tovi, da višina akontacije glede na podatke o prihodkih in 
odhodkih ne ustreza obsegu poslovanja. 

it 

336. člen 

Zavezanci, kateri lahko po zakonu o dohodnini zahtevajo, da 
| se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih stroškov, 
morajo takšno zahtevo predložiti pri davčnem organu, kjer so 
vpisani v davčni register pred pričetkom leta, za katero zahte- 
vajo takšen način ugotavljanja dobička oziroma pred pričet- 
kom opravljanja dejavnosti. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka med letom ne morejo zahte- 
vati spremembe načina obdavčitve. 

KI 

0< Kadar zavezanci, ki se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem 
normiranih stroškov dosežejo dohodek pri pravni osebi ali 
Zasebniku, so te osebe dolžne za zavezanca obračunati in 
plačati davek od vsakega posameznega dohodka hkrati 

Jj z izplačilom dohodka. 

it 

337. člen 

338. člen 
£0 

Zavezanec, ki se mu dobiček ugotavlja z upoštevanjem normi- 
ranih stroškov in dosega dohodke pri fizični osebi, ki ne 

nj opravlja registrirane dejavnosti ali pri tuji pravni ali fizični 
osebi, je dolžan vložiti napoved o doseženih dohodkih do 15. 
v mesecu za preteklo tromesečje pri davčnem organu, kjer je 
vpisan v davčni register. 

>r*< 
339. člen 

Zavezanci za davek iz dejavnosti v napovedi za dohodnino 
izkažejo davčno osnovo, izkazano v davčnem obračunu. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, davčni 
zavezanci, ki se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem normi- 
ranih stroškov, v napoved za dohodnino vpišejo dobiček, 
ugotovljen z odmernimi odločbami, izdanimi za leto, za katero 
se dohodnina odmerja oziroma dohodke, izplačane pri vseh 
izplačevalcih, znesek normiranih stroškov ter znesek obraču- 
nanega davka na podlagi podatkov izplačevalcev dohodkov. 

Podatke iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec prija- 
viti tudi v primeru, da mu izplačevalec teh podatkov po poteku 
leta ni posredoval. 

5. Davek od dobička Iz kapitala 

340. člen 

Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala mora zave- 
zanec vložiti v petnajstih dneh od prodaje kapitala. 

Zavezanec prodajo nepremičnine napove pri davčnem 
organu, na območju katerega nepremičnina leži, prodajo 
vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu pa pri 
davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije prodajo vred- 
nostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu napove pri 
davčnem organu, na območju katerega je bila prodaja izvr- 
šena. 

341. člen 

Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala mora pristojni 
davčni organ izdati v 30 dneh od vložitve napovedi. 

6. Davek od dohodkov iz premoženja 

342. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja se zavezancu odmeri 
z odločbo na podlagi davčne napovedi; kadar je izplačevalec 
dohodkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in 
plača za zavezanca izplačevalec od vsakega posameznega 
dohodka. 

Izplačevalec dohodka mora davek obračunati in plačati hkrati 
z izplačilom dohodka. 

343. člen 

Napoved za odmero davka od dohodkov, doseženih z ude- 
ležbo pri dobičku v tujini, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od 
prejema dohodka pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni 
register. 

344. člen 

Napoved za odmero davka od obresti na posojila, prejetih od 
fizičnih oseb, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema 
obresti pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register, 
zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije pa pri davčnem 
organu, na območju katerega je obresti prejel. 

345. člen 

Napoved za odmero davka od oddajanja premičnega in 
nepremičnega premoženja v najem mora zavezanec vložiti 
v 15 dneh po prejemu najemnine pri davčnem organu, kjer je 
vpisan v davčni register. 

Zavezanec, ki doseže dohodke z oddajanjem premičnega in 
nepremičnega premoženja v najem in ni rezident Republike 
Slovenije, vloži napoved pri davčnem organu, na območju 
katerega so bili dohodki doseženi, v roku, določenem v prejš- 
njem odstavku. 
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Zavezanec iz prejšnjega odstavka, za katerega je izplačevalec 
dohodkov obračunal in plačal davek od dohodkov iz premo- 
ženja, lahko uveljavlja dejanske stroške pri davčnem organu, 
na območju katerega so bili doseženi dohodki v roku 30 dni 
od izplačila dohodka. 

346. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja mora biti odmerjen v 30 
dneh od vložitve napovedi. 

7. Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic 

347. člen 

Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz premoženjskih pravic) se odmeri z odločbo 
na podlagi davčne napovedi; kadar je izplačevalec dohodka 
pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in plača izpla- 
čevalec od vsakega posameznega dohodka. 

Izplačevalec dohodka mora davek obračunati in plačati hkrati 
z izplačilom dohodka. 

348. člen 

Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženjskih 
pravic mora zavezanec vložiti v 15 dneh, od prejema dohodka, 
pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni register. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije vloži napoved 
pri davčnem organu, na območju katerega je bil dohodek 
dosežen. 

Zavezanec iz prejšnjega odstavka, za katerega je izplačevalec 
dohodkov obračunal in plačal davek od dohodkov iz premo- 
ženja, lahko uveljavlja dejanske stroške pri davčnem organu, 
na območju katerega so bili doseženi dohodki v roku 30 dni 
od izplačila dohodka. 

349. člen 

Davek iz premoženjskih pravic mora biti odmerjen v 30 dneh 
od vložitve napovedi. 

XXIII. POGLAVJE 

1. Davek na dediščine in darila 

350. člen 

Davek na dediščine in darila se zavezancu odmeri z odločbo. 

Zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača 
davek na dediščine in darila mora prejem darila napovedati 
v 15 dneh od prejema darila pri davčnem organu, na območju 
katerega je premoženje. 

Če darilo obsega samo premično premoženje, zavezanec 
vloži napoved pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni 
register. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije napove darilo, 
ki obsega samo premično premoženje v roku, določenem 
v prvem odstavku tega člena, pri davčnem organu, kjer je 
darovalec vpisan v davčni register. 

351. člen 

Zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača 
davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. 
Odmera davka se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega 

sklepa o dedovanju. Sodišče, ki je izdalo sklep o dedovanju 
dolžno poslati sklep davčnemu organu, na območju katere« 
je premoženje, če dediščina obsega samo premično premož 
nje pa davčnemu organu, kjer je dedič vpisan v davčni reg 
ster. 

Za zavezanca, ki ni rezident Republike Slovenije pošl 
sodišče sklep o dedovanju, ki obsega premično premožen 
davčnemu organu, kjer je bil zapustnik vpisan v davčni rej 
ster. 

352. člen 

Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodi 
o dosmrtnem preživljanju, mora to pogodbo prijaviti v 
dneh od sklenitve pogodbe pri davčnemu organu, i 
območju katerega je premoženje. 

Davčno napoved za odmero davka na dediščine in darila mo 
zavezanec vložiti v 15 dneh po smrti preživljanca pri dav 
nemu organu, pri katerem je prijavil pogodbo o dosmrtne 
preživljanju. 

353. člen 

Davek na dediščine in darila odmeri davčni organ, ki je prist 
jen za sprejem davčne napovedi oziroma pravnomočne* 
sklepa o dedovanju. 

354. člen 

Davek na dediščine in darila mora biti odmerjen v 30 dneh P 
prejemu napovedi o sprejetju darila oziroma sklepa o ded 
vanju. 

2. Davek od premoženja 

355. člen 

Davek od premoženja se zavezancu odmeri z odločbo. 

356. člen 

Zavezanec za davek od premoženja mora vložiti napoved v1 

dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnemu orgaP 
na območju katerega je nepremično premoženje. 

Napoved za odmero davka na posest premičnega premožen 
mora zavezanec vložiti v roku določenem v prejšnje 
odstavku pri davčnemu organu, kjer je vpisan v davčni re! 
ster. 

Zavezanec je dolžan v roku 15 dni napovedati vse sp'( 
membe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti. 

357. člen 

Začasno oprostitev davka na posest stavb zavezanec uvelja 
Ija z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu, na obmoi 
katerega je stavba. 

Olajšavo v obliki znižanja odmerjenega davka na pos* 
stavb, ki se priznava za družinskega člana zavezanec uvelj«, 
Ija s posebno vlogo, ki jo vloži pri davčnemu organu, ' 
območju katerega je stavba do 31. januarja v letu za katero 1 

davek odmerja. V primeru, da vloga ni bila vložena v predpis1 | 
nem roku, se zavezancu olajšava za tisto leto ne prizna. 

358. člen 
. 

Davek od premoženja se odmeri letno vnaprej in se plač^ | 
v trimesečnih obrokih. 
 J 
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Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci, 
katerih odmerjeni davek ne presega 50.000 tolarjev ta davek 
v dveh polletnih obrokih. 

3. Davek na dobitke od Iger na srečo 

359. člen 

Davek na dobitke od iger na srečo obračuna in odtegne od 
vsakega posameznega dobitka prireditelj igre ob izplačilu 
dobitka. 

XXIV. POGLAVJE 

Davek na promet nepremičnin 

360. člen 

Zavezanec za davek na promet nepremičnin mora vložiti 
napoved v petnajstih dneh po nastanku davčne obveznosti pri 
davčnemu organu, na območju katerega je nepremičnina. 
Napovedi mora priložiti dokazilo o lastništvu nepremičnine in 
listine, na podlagi katerih se nepremičnina prenaša. 

361. člen 

Davčni organ mora zavezancu izdati odločbo o odmeri pro- 
metnega davka v tridesetih dneh po prejemu napovedi. 

Odločbo o odmeri prometnega davka lahko davčni organ izda 
v obliki zaznamka na listini o prenosu nepremičnine, če so 
izpolnjeni pogoji, določeni v 154. člena tega zakona. 

Če dogovorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine, 
ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka 
davčne obveznosti, pa davčni organ v roku iz prejšnjega 
odstavka ne more ugotoviti davčne osnove, odmeri prometni 
davek z začasno odločbo od napovedane davčne osnove. 
V enem letu po izdaji začasne odločbe lahko davčni organ 
začasno odločbo nadomesti z novo odločbo. Če začasna 
odločba v tem roku ni nadomeščena z novo odločbo, postane 
začasna odločba dokončna. 

362. člen 

V postopku za odmero prometnega davka ima položaj stranke 
tudi kupec, kadar pogodbeno prevzema obveznosti plačila 
Prometnega davka. 

363. člen 

Zavezancu, ki ni pravočasno napovedal davčne obveznosti se 
od odmerjenega davka zaračunajo obresti za čas od roka za 
vložitev napovedi do vložitve napovedi. 

)f( pri zavezancu, ki ni napovedal davčne obveznosti se šteje, da 
je davčna obveznost nastala z dnem odkritja te obveznosti in 
se upošteva prometna vrednost nepremičnine na tisti dan. 

Zamudne obresti plača zavezanec, ki mu je bila zaradi neu- 
strezne prodajne cene nepremičnine začasna odločba nado- 
meščena z novo odločbo, in zavezanec, ki je dal neresnične 
Podatke o prodajni ceni in mu je bila izdana nova odločba 
v obnovljenem postopku. 

Zamudne obresti se obračunajo od davka, ki odpade na 
razliko med ugotovljeno in napovedano vrednostjo nepremič- 
nine. Obresti se prično obračunavati po preteku tridesetih dni 
od dneva vročitve začasne odločbe oziroma odločbe, ki je bila 
Predmet obnovitvenega postopka. 

364. člen 

Brez dokaza, da je plačan prometni davek, ni mogoče overiti 
Podpisov na pogodbi o prenosu nepremičnine. 

Če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji 
strank, preden je opravljen prenos na novega pridobiteija, ali 
jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno, ima zavezanec 
pravico zahtevati, da se odločba o odmeri prometnega davka 
odpravi in da se mu prometni davek, če je bil plačan, vrne. 

Če pogodbe o prenosu nepremičnine ni mogoče izpolniti, ali 
se izpolni samo deloma, ima zavezanec pravico zahtevati, da 
se mu plačani prometni davek vrne v celoti oziroma ustrezni 
del. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena zave- 
zancu ob vračilu prometnega davka ne pripadajo obresti. 

XXV. POGLAVJE 

1. Davek od dobička pravnih oseb 

365. člen 

Zavezanec za davek od dobička pravnih oseb sam obračuna 
in plača davek od dobička pravnih oseb za poslovno leto, ki je 
enako koledarskemu letu. 

Zavezanec zagotavlja podatke o poslovanju, ki so podlaga za 
ugotovitev davčne obveznosti na način in v obsegu, kot je 
določen s tem zakonom, z računovodskimi standardi in 
z zakonom o davku od dobička pravnih oseb. 

366. člen 

Davčni zavezanec predloži davčni obračun 
organu, kjer je vpisan v davčni register. 

davčnemu 

Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kritje 
izgube in potrdila o plačanem davku od prihodkov, doseženih 
z udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčnega obračuna. 

Izkaza uporabe dobička in kritja izgube ni mogoče spremi- 
njati brez soglasja davčnega organa. 

367. člen 

Davčni zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastnik 
več kot 90% osnovnega kapitala drugega davčnega zave- 
zanca - rezidenta Republike Slovenije, lahko ugotavlja 
davčno obveznost na podlagi skupinskega davčnega obra- 
čuna. 

Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčni 
obračun, le eden od članov skupine pa predloži tudi skupinski 
davčni obračun. 

V skupinskem davčnem obračunu se izguba v davčnem obra- 
čunu članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine. 

Plačilo obračunanega davka po skupinskem davčnem obra- 
čunu opravi predlagatelj tega obračuna. 

Pripravo skupinskega davčnega obračuna, najmanj za tri leta, 
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine. 

Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posa- 
mično obdavčenje, ali se naknadno ugotovi, da izguba ni bila 
dejansko pokrita, mora vsak član skupine plačati razliko, ki je 
nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini. 

Minister, pristojen za finance predpiše obliko in način pri- 
prave skupinskega davčnega obračuna. 

368. člen 
* '. v1 

Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun do 31. 
marca tekočega leta za preteklo leto, skupinski davčni obra- 
čun pa do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto. 
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Davčni zavezanec plača razliko med plačanimi akontacijami 
in obračunanim davkom v tridesetih dneh po predložitvi davč- 
nega obračuna. 

Davčni zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačanih 
akontacij hkrati s predložitvijo davčnega obračuna. 

369. člen 

Če davčni organ ugotovi, da je bil obračun davka napačen ali 
nepravilno obračunan, ali če ni bil izvršen obračun davka, 
izda zavezancu odločbo o odmeri davka, s katero mu naloži, 
da v 8 dneh po vročitvi odločbe plača davek s pripadajočimi 
obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost za 
obračun in plačilo davka oziroma vrne preveč plačani davek. 

370. člen 

Zavezancu, pri katerem nastanejo združitve, sestavi davčni 
obračun na dan vpisa združitve v sodni register. 

Davčni obračun iz prejšnjega odstavka se predloži davčnemu 
organu v 60 dneh po vpisu združitve v sodni register. 

Vračilo oziroma plačilo davka po prejšnjih odstavkih opravi 
pravni naslednik davčnega zavezanca hkrati s predložitvijo 
davčnega obračuna. 

371. člen 

Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek likvidacije 
ali stečajni postopek, sestavi davčni obračun na dan pred 
dnevom, ko se začne ta postopek. 

Davčni obračun iz prejšnjega odstavka predloži davčni zave- 
zanec davčnemu organu v 60 dneh od dneva, ko se je začel 
postopek likvidacije ali stečajni postopek. 

Vračilo oziroma plačilo davka v postopku likvidacije ali ste- 
čaja se opravi hkrati s predložitvijo davčnega obračuna. 

372. člen 

Davčni zavezanec plačuje akontacije davka v tekočem letu 
v mesečnih ali trimesečnih obrokih sorazmerno z višino 
davčne osnove po zadnjem obračunu davka. 

Kriterije za različne roke plačevanja akontacij predpiše mini- 
ster, pristojen za finance glede na obseg poslovanja davčnih 
zavezancev v preteklem letu. 

Davčnemu zavezancu, ki prične s poslovanjem, davčni organ 
določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo. 

375. člen 

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu davčni obraču 
na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance 

376. člen 

Davčni zavezanec predloži davčni obračun do zadnjega dr 
naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. 

Davčno obdobje je koledarski mesec oziroma koledars* 
tromesečje. 

V mesecu, v katerem je davčni zavezanec prvič registriran 
davek na dodano vrednost, začne davčno obdobje te 
z dnem, ki je določen v potrdilu o registraciji. Pri izbrisu 
registracije se davčno obdobje konča z dnem izbrisa iz dav 
nega registra. 

377. člen 

Davčni zavezanec predloži do 31. marca tekočega leta davfl 
obračun za preteklo leto na podlagi podatkov iz knjigovol 
skih listin, ki so bile podlaga za obračun in plačilo davka t 
dodano vrednost s stanjem na dan 31. decembra tistega let1 

za katero sestavlja obračun. 

378. člen 

Davčni zavezanec plača davek na dodano vrednost najpc' j 
neje do dneva predložitve mesečnega oziroma tro mesečne?1 1 

obračuna. 

379. člen 

Če znesek davka, ki ga davčni zavezanec poračuna za pos1 

mezno davčno obdobje presega obveznost za plačilo davK 
v tem obdobju, pristojni davčni organ vrne davek v 90 dneh P 
prejemu obračuna davka. 

Pred vrnitvijo davka mora davčni organ ugotoviti upravi# 
nost zahtevka za vračilo. 

Davčni zavezanec vodi evidence, ki jih predpiše ministC 
pristojen za finance. 

3. Trošarine 

380. člen 

Zavezanec za trošarine sam obračunava in plačuje trošarin" 

373. člen 

Če davčni zavezanec ugotovi, da višina akontacije, določene 
po prvem odstavku prejšnjega člena ne ustreza obsegu poslo- 
vanja oziroma davčni osnovi v tekočem letu, lahko spremeni 
višino akontacije, o čemer mora obvestiti davčni organ v roku, 
ki je določen za plačilo akontacije. 

Davčni organ lahko s posebno odločbo določi novo višino 
akontacije, če pri pregledu poslovnih knjig zavezanca ugo- 
tovi, da višina akontacije ne ustreza obsegu poslovanja. 

381. člen 

Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mo1* 
plačati trošarino, obračunano na podlagi izstavljene? 
komercialnega trošarinskega dokumenta, do petindvajsete? 
naslednjega meseca glede na mesec izdaje dokumenta. 

Trošarino na podlagi izstavljenega obračunskega trošarfj 
skega dokumenta, katerega potrjeni izvod ne dobi vrnj® 
v roku dveh mesecev od izstavitve, mora plačati do zadnje? 
dne v mesecu, v katerem se izteče dvomesečni rok. 

2. Davek na dodano vrednost 

374. člen 

Zavezanec za davek na dodano vrednost sam obračuna in 
plača davek na dodano vrednost. 

382. člen 

Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, m"' 
plačati trošarino do zadnjega dne v mesecu, v katerem" 
nastala obveznost obračuna za primanjkljaj, odpis in pora" 
izdelkov, za katere se plačuje trošarina, znotraj davčne? 
območja, 
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383. člen 
L Davčni zavezanec - uvoznik izdelkov, za katere se plačuje 

trošarina, mora plačati obračunano trošarino v roku 8 dni od 
dneva obračuna. 

384. člen 
( 

V roku osmih dni od dneva obračuna nastane obveznost 
plačila trošarine za nenamensko porabljene izdelke, za katere 

* se plačuje trošarina. 

1 385. člen 

Za pogonsko gorivo in gorivo za ogrevanje mora davčni 
zavezanec plačati trošarino v roku 8 dni od dneva obračuna. 

386. člen 
* 

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine je dolžan do zad- 
;r njega dne v mesecu za pretekli mesec predložiti pristojnemu 
)t davčnemu organu obračun trošarine, ki je zapadla v plačilo. 

387. člen 

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine sestavi do 31. 
marca tekočega leta letni obračun za preteklo leto na podlagi 
podatkov iz knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za obračun 

j! in plačilo trošarine, s stanjem na dan 31. decembra tistega 
5' leta, za katero sestavlja obračun. 

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine plača razliko po 
letnem obračunu v 30 dneh po predložitvi obračuna, vračilo 
pa lahko zahteva hkrati s predložitvijo obračuna. 

f Id 
pi XXVI. POGLAVJE 

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV 
Jf 

388. člen 

e; Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za obračunavanje in 
plačevanje obveznih prispevkov in drugih dajatev, če ni 
z zakonom drugače določeno. 

389. člen 

Zavezanci za obvezne prispevke po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, zakonu o zdravstvenem varstvu in 

l( zdravstvenem zavarovanju, zakonu o družinskih prejemkih in 
zakonu o zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: prispevki), 
plačujejo prispevke v rokih in na način, kot je s tem zakonom 
določen za davek od osebnih prejemkov. 

Delojemalci plačujejo prispevke sami; kadar je izplačevalec 
•jj, osebnih prejemkov pravna oseba ali zasebnik pa prispevke 
>5 obračuna in plača za delojemalca izplačevalec prejemkov, 

v rokih in na način, ki je določen za davek od osebnih 
,] Prejemkov. ■M 
K Zavezanci, ki plačujejo prispevke od osnov, ki si jih sami 

Izberejo, obračunajo in plačajo prispevke do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec; zavezanci, ki plačujejo prispevke 
od osnov, ki si jih sami izberejo, in so tudi izplačevalci po 
drugem odstavku tega člena, lahko obračunajo in plačajo 
prispevke za sebe v rokih in na način, kot je s tem zakonom 

, določeno za davek od osebnih prejemkov. 
i ' Zavezanci, ki plačujejo prispevke od katastrskega dohodka 

'j kmetijskih in gozdnih zemljišč, plačujejo prispevke v rokih in 
'■ na način, kot je določeno za plačevanje davka od dohodka iz 

kmetijstva. 
A 

XXVII. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

390. člen 

Posameznik se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki 
se izreče s sklepom o prekršku za prekršek: 

1. če kot lastnik ali posestnik predmetov, prostorov ali zem- 
ljišča, ki naj se ogledajo, v katerih oziroma na katerih so 
predmeti, ki naj se ogledajo ali čez katere je treba iti, ne 
dovoli, da se opravi ogled (drugi odstavek 146. člena); 

2. če ne predloži ali ne predloživ roku, določenem s tem 
zakonom davčnemu organu prijave za vpis v davčni register 
(204. in 205. člen); 

3. če ne obvesti pristojnega davčnega organa o spremembah 
podatkov, ki jih mora predložiti pri prijavi za vpis v davčni 
register v roku, določenem s tem zakonom (210. člen); 

4. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi 
razpolaga (223. člen); 

5. če na javni poziv ne prijavi svojega nepremičnega in pre- 
mičnega premoženja pri pristojnem davčnem organu (224. 
člen); 

6. če ne vloži davčne napovedi ali je ne vloži v roku, določe- 
nem s tem zakonom (prvi in drugi odstavek 305., prvi in drugi 
odstavek 314. člena, prvi odstavek 340. člena, 343. člen, 344. 
člen, prvi ki drugi odstavek 345. člena, 348. člen, drugi in tretji 
odstavek 350. člena, prvi in drugi odstavek 352. člena, prvi, 
drugi in tretji odstavek 356. člena in 360. člen); 

7. če vloži davčno napoved, ki ne vsebuje podatkov, potrebnih 
za odmero davka ali če v napovedi izkaže neresnične podatke 
ali podatke, s katerimi skuša davčni organ spraviti v zmoto 
(292. člen); 

8. če ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resničnost 
navedb v davčni napovedi do poteka roka, določenega s tem 
zakonom (drugi odstavek 309 člena); 

391. člen 

Samostojni podjetnik - posameznik in druga fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost, se kaznuje z denarno kaznijo 200.000 
tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, 
ki se izrečeta s sklepom o prekršku, za prekršek: 

1. če kot lastnik ali posestnik predmetov, prostorov ali zem- 
ljišča, v katerih oziroma na katerih so predmeti, ki naj se 
ogledajo ali čez katere je treba iti, ne dovoli, da se opravi 
ogled (drugi odstavek 146. člena); 

2. če ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem 
zakonom pristojnemu davčnemu organu prijave za vpis 
v davčni register (201., 202. in drugi odstavek 204. člena); 

3. če ne obvesti pristojnega davčnega organa o spremembah 
podatkov, ki jih mora predložiti pri prijavi za vpis v davčni 
register (210. člen); 

4. če ne navede davčne številke na davčni napovedi, davčnem 
obračunu in drugih listinah, za katere je to določeno s tem 
zakonom (drugi odstavek 213. člena); 

5. če ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne knjige in 
evidence, ki jih je dolžan voditi ali jih ne hrani do poteka roka, 
določenega s tem zakonom (218. člena); 

6. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, potrebnih 
za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda 
v svoje poslovne knjige in evidence za ugotovitev davčne 
obveznosti davčnih zavezancev (221. člen); 
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7. će ne dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega 
leta podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo 
leto in ne dostavi izpiska teh podatkov zavezancem za dohod- 
nino (225. člen); 

8. če kot izplačevalec dohodkov davčnemu zavezancu ne 
predloži ali ne predloži v roku, določenim s tem zakonom, 
obračuna davka od dohodkov, od katerih se plačuje davek po 
odbitku (prvi in drugi odstavek 302. člena); 

9. če napovedi ne vloži ali je ne vloži v roku, določenem s tem 
zakonom ali če vloži nepravilno napoved (338. člen) 

10. če ne sporoči ali ne sporoči v roku, določenem s tem 
zakonom, pristojnemu davčnemu organu razlogov za prene- 
hanje oprostitve davka (tretji odstavek 325. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

392. član 

Samostojni podjetnik - posameznik in druga fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
najmanj 300.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo 
najmanj 1.000.000 tolarjev: 

1. če ne vloži davčne napovedi ali je ne vloži v roku, določe- 
nem s tem zakonom (prvi odstavek 340. člena, 343. člen, 344. 
člen, prvi in drugi odstavek 345. člena, drugi in tretji odstavek 
350. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 356. člena in 360. 
člen); 

2. če ne vodi poslovnih knjig in evidenc ali jih ne vodi na 
način, ki ne zagotavlja podatkov za ugotovitev davčne obvez- 
nosti (prvi odstavek 218. člena); 

3. če davčnemu organu predloži davčni obračun, ki vsebuje 
neresnične podatke ali podatke, s katerimi skuša davčni 
organ spraviti v zmoto (297. člen); 

4. če kot izplačevalec dohodkov ne obračuna ali ne obračuna 
v roku, določenem s tem zakonom ali nepravilno obračuna 
davek po odbitku (339. člen, 342. in 347. člen); 

5. če ne predloži davčnemu organu davčnega obračuna ali ga 
ne predloži v roku, določenem s tem zakonom ali če predloži 
nepravilen obračun (298. člen in prvi odstavek 333. člena, 376. 
člen in 387. člen); 
6. če ne nakaže plačil- za dobavljene proizvode in opravljene 
storitve ter druge prejemke, ki jih izplačuje davčnim zavezan- 
cem, ki so dolžni imeti račune pri banki ali hranilnici, na te 
račune (prvi odstavek 217. člena); 

7. če davčnega obračuna ne predloži na predpisanem 
obrazcu (375. člen) 

8. če ne predloži davčnega obračuna (376. člen) 

9. če pristojnemu davčnemu organu ne predloži mesečnega 
obračuna trošarine (387. člen) in obračuna trošarine (prvi 
odstavek 388. člena) 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekrške iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

393. člen 

Banka in hranilnica, klirinška depotna hiša ter Banka Slove- 
nije se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 300.000 
tolarjev, če davčnemu organu na njegovo zahtevo ne dajo 
podatkov, ki so potrebni za odmero in izterjavo davkov ter ne 
omogočita vpogleda v svoje evidence za ugotovitev davčne 
obveznosti davčnih zavezancev (221. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke in 
hranilnice, klirinške depotne hiše ter Banke Slovenije. 

394. člen 

Pošta, banka ali hranilnica se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 300.000 tolarjev, če vplačane davčne obvez 
nosti ne nakaže na predpisane davčne račune v roku, določe- 
nem s tem zakonom (drugi odstavek 288. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pošte 
banke ali hranilnice. 

395. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, z denarno kaznijo najmanj 500.000 
tolarjev pa samostojni podjetnik, ki z namenom, da bi se sam 
ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu dohodnine, 
drugih davkov in obveznosti, ki jih odmerja davčni organ, ne 
prijavi dohodka, predmetov in drugih okoliščin, ki vplivajo na 
ugotovitev takšnih obveznosti ali da o tem krive podatke, če 
davčna utaja, ki jo stori s takšnim ravnanjem ne predstavlja 
kaznivega dejanja. 

396. člen 

Izplačevalec dohodkov se kaznuje z denarno kaznijo za prekr- 
šek s sklepom o prekršku v višini zneska neplačanega davka 
od osebnih prejemkov, povečanim za petkrat, vendar najman 
100.000 tolarjev, če ne obračuna in ne plača davka v roku in 
na način, ki je določen s tem zakonom (313. člen). 

397. člen 

Zavezanec za prispevke se kaznuje z denarno kaznijo z* 
prekršek s sklepom o prekršku v višini zneska neplačani" 
prispevkov, povečanim za petkrat, vendar najmanj 100.00C 
tolarjev, če ne obračuna in ne plača prispevkov v roku in n« 
način, ki je določen s tem zakonom (prvi odstavek 389. člena) 

398. člen 

Izplačevalec dohodkov se kaznuje z denarno kaznijo za prekf 
šek s sklepom o prekršku v višini zneska neplačanih prispev 
kov iz osebnih prejemkov, povečanim za petkrat, vendar naj' 
manj 100.000 tolarjev, če ne obračuna in ne plača prispevke* 
v roku in na način, ki je določen s tem zakonom (drujj 
odstavek 389. člena). 

XXVIII. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

399. člen 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 78 
132., 142., 269., 271., 282. in 358. člena tega zakona, če s* 
pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaj' 
Banke Slovenije. 

400. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednj 
določbe: 

V 
st 
in 
te 
se 
P( 
iti 

X/ 
*c 

X\ 
c#c 

1. v zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in' 
89 in Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93): 

154., 160., 166., 171., členi 184. do 268., razen druge« 
odstavka 193.a člena ter 274., 276. in 277. člen; 

2. v zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93): 

22. člen, tretji in četrti odstavek 23. člena, četrti odstavek 21 

člena, 28. člen, tretji odstavek 29. člena, drugi, tretji in čet'' 
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odstavek 30. člena, tretji odstavek 31. člena, 35., 39., 56., 
74.člen ter členi od 83 do 123; 

3. v zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 
47/90): 

tretji odstavek 4. člena, 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22., 23. in 24. člen 

4. v zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 72/93): 

45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 57.,58., 59., 60. in 
61. člen. 

401. člen 

Določbe 4. točke XXII. poglavja se pričnejo uporabljati 1. 
januarja 1997. 

a Davek od dohodkov iz dejavnosti se za leto 1996 odmerja po 
6 določbah od 83. do 115. člena zakona o dohodnini (Uradni list 
8 RS, št. 71/93). 

402. člen 

Določbe 313. člena in prvega, drugega in tretjega odstavka 
389. člena se pričnejo uporabljati 1. januarja 1997. 

403. člen 

Določbe 374. do 387. člena se pričnejo uporabljati z dnem 
Uveljavitve zakona o davku na dodano vrednost in zakona 
o trošarinah. 

404. člen 

Določbe 230. do 274. člena in 288. člena se za pravne osebe 
pričnejo uporabljati 1. januarja 1997. 

405. člen 

73 Davčni organ ne more odpisati oziroma odložiti plačilo ali 
dovoliti obročno plačilo davka od prometa proizvodov in 
storitev, posebnega prometnega davka od cigaret, posebnega 
prometnega davka od alkoholnih pijač in posebnega promet- 
nega davka od posebnih iger na srečo. 

406. člen 

Določbe 368., 372. in 373. člena se pričnejo uporabljati 1. 
januarja 1996. 

407. člen 

Določbe zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje (Uradni 
list RS, št. 48/90, 10/93, 42/93, 57/93) prenehajo veljati 31. 
decembra 1996. 

408. člen 

h 
ifl 
l! 
' Določbe, ki jih vsebuje zakon o davčnem postopku, so razde- 

'/ene na splošni in posebni del. 

SPLOŠNI DEL je razdeljen na 16 poglavij, ki urejajo splošna 
Pravila davčnega postopka. 

V poglavjih I. do IX. so urejena temeljna načela davčnega 
Postopka, pristojnost, organi, ki vodijo postopek, stranka in 
njeno zastopanje, komuniciranje davčnih organov z davčnimi 
zavezanci in drugimi udeleženci v postopku, vročanje pisanj, 
roki, vrnitev v prejšnje stanje, vzdrževanje reda ter stroški 
davčnega postopka. 

V poglavjih X. do XIII. so podane določbe o postopku na prvi 
stopnji od uvedbe postopka, načel ugotovitvenega postopka 

dokazovanja do izdaje odločbe na prvi stopnji. V tem delu 
zakona so vsebovane tudi določbe o vrstah odločb, obliki in 
sestavnih delih odločbe, roku za izdajo odločbe, popravljanju 
Pomot v odločbi ter določbe o sklepih, ki jih davčni organi 
Vdajajo med postopkom. 

XIV. poglavje obravnava pritožbo kot redno pravno sredstvo 
zoper odločbo in sklepe, izdane na prvi stopnji. 

XV. in XVI. poglavje obravnava pravna sredstva zoper 
dokončne in pravnomočne odločbe - obnovo postopka ter 

ijf Posebne primere odprave, razveljavitve in spremembe od- 
ločbe. 
V POSEBNEM DELU se XVII. poglavje nanaša na: postopek za 

8 vpis v davčni register; davčno številko davčnih zavezancev; 
obveznost poslovanja preko računov pri bankah in hranilni- 
cah; obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc; pridobiva- 

la nie podatkov za odmero in izterjavo davkov od pravnih in 
'izičnih oseb, bank, hranilnic, državnih organov, Banke Slove- 
nije ipd. V tem poglavju je opredeljeno tudi, kaj se šteje za 
davčno skrivnost. Gre za prepoved posredovanja oziroma 
objavljanja podatkov, ki jih v davčnem postopku zvejo uradne 
Osebe davčnega organa ter vsi udeleženci, ki so sodelovali 
" postopku, tretjim osebam. 

Ta zakon začne veljati 1. 
1996). 

julija 1995 (VARIANTA: 1. januarja 

OBRAZLOŽITEV 

V dosedanjih predpisih ni vsebovane celovite rešitve vodenja 
evidence davčnih organov o zavezancih za davek. Rešitve so 
vsebovane v različnih predpisih, ki urejajo delovanje davčnih 
organov, pristojnih za odmero in pobiranje davkov in drugih 
dajatev. S predlaganimi rešitvami se po vzoru zahodnoevrop- 
skih in drugih razvitih držav zagotavlja podlaga za enoten 
informacijski sistem na davčnem področju. Zato je v zakonu 
o davčni službi predlagana vzpostavitev davčnega registra in 
uvedba oziroma določitev davčne številke za vse fizične in 
pravne osebe, ki se po veljavnih predpisih štejejo za davčne 
zavezance, v tem zakonu pa postopek prijave za vpis v davčni 
register, prijave sprememb podatkov za davčni register ter 
določbe o listinah, na katerih morajo davčni zavezanci ozi- 
roma subjekti vpisa v davčni register uporabljati davčno šte- 
vilko. 

Izvajanje davčnih zakonov in zajemanje vseh virov dohodkov, 
ki se obdavčujejo, terjajo učinkovit informacijski sistem. 
Glede na dosedanje izkušnje in prakso izvajanja davčne zako- 
nodaje je vzpostavitev enotnega davčnega registra nujna. 
Uvedba davka na dodano vrednost bo terjala spremljanje 
plačevanja in zaračunavanja tega davka pri zavezancih za ta 
davek in brez enotne evidence o zavezancih uvedba in izvaja- 
nje tega sistema ni mogoča. 

Predlagane rešitve v zakonu o davčni službi temeljijo na 
načelih, ki so vsebovana pri vseh registrih o gospodarskih in 
poslovnih subjektih. Z zakonom o davčni službi se določajo 
organi, 73 pristojni za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
registra, s tem zakonom pa pravila postopka pri vpisovanju in 
uporabi registra. 

Glavni davčni urad bo glede na pravice in dolžnosti pri izvaja- 
nju davčnih predpisov pristojen za vodenje centralnega, 
osrednjega davčnega registra in je zato določen kot upravlja- 
lec registra. Vpisovanje v davčni register, ažuriranje podatkov 
ter določanje davčne številke pa bi izvajali davčni uradi glede 
na pristojnosti za odmero in pobiranje davkov. Ker je za 
posamezne vrste davkov določena različna krajevna pristoj- 
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nost, bo posamezni zavezanec lahko vpisan pri različnih 
davčnih uradih (glede na stalno prebivališče, glede na sedež 
obrata, kjer opravlja dejavnost in glede na lego nepremičnine, 
ki je predmet obdavčitve). Vendar bo posameznik v vseh 
davčnih zadevah uporabljal eno davčno številko, ki se ne bo 
spreminjala. 

Zakon o davčni službi določa subjekte vpisa, ki so vsi poslovni 
subjekti (pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) ter 
druge domače in tuje fizične osebe, ki so opredeljene kot 
davčni zavezanci. Da bi zagotovili celovit zajem vseh subjek- 
tov, ja z zakonom o davčnem postopku naložena obveznost 
vsem organom, ki vodijo evidence, da davčnim organom 
posredujejo podatke o osebah, ki morajo biti vpisani v davčni 
register. 

Zakon nalaga davčnim zavezancem obveznost, da se sami 
prijavijo davčnim organom, ki so po veljavnih predpisih pri- 
stojni za odmero, nadzor in pobiranje davkov. 

V XVIII. poglavju je določena cenitev davčne osnove, ki jo 
lahko izvrši davčni organ, če niso podani pogoji za pravilno 
ugotovitev davčne osnove. Pri tem lahko davčni organ ugo- 
tovi obveznost na podlagi uradnih podatkov, s katerimi razpo- 
laga, na podlagi podatkov o poslovanju, številu zaposlenih ter 
premoženju. Tako ocenjena davčna osnova se bo lahko zni- 
žala le, če bo davčni zavezanec dokazal drugače. 

V XIX. poglavju je obravnavano naslednje: prisilna izterjava 
davkov; odpis dolga zaradi neizterljivosti; poroštvo; odpis, 
delni odpis, odlog in obročno plačilo davčnega dolga ter 
vračilo davka. 

Postopek prisilne izterjave, s katero je dovoljeno seči na vse 
dohodke in terjatve davčnega zavezanca ter na drugo premo- 
ženje, razen na dohodke in premoženje, ki je po zakonu 
izvzeto od prisilne izterjave, uvede davčni organ zoper zave- 
zanca, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem roku. 
V zakonu je opredeljeno, da postopek prisilne izterjave uvede 
prvostopni davčni organ s sklepom. Zoper sklep o uvedbi je iz 
razlogov, navedenih v zakonu dopusten ugovor, ki ustavi 
nadaljnji postopek prisilne izterjave do vročitve sklepa o ugo- 
voru. Zoper sklep o rešitvi ugovora pa je dovoljena tudi 
pritožba na drugostopni davčni organ. Pritožba sicer ne 
zadrži nadaljnjega postopka prisilne izterjave, davčni organ 
pa lahko izjemoma odloži prisilno izterjavo do odločitve o pri- 
tožbi. 

Po zakonu so od prisilne izterjave izvzeti: prejemki iz naslova 
preživnin po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska 
razmerja ter zavarovalne vsote, izplačane na podlagi nezgod- 
nega zavarovanja; plačila za delo med rehabilitacijo; prejemki 
iz naslova denarnih nadomestil, izplačanih v enkratnem zne- 
sku po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti; enkratnih solidarnostnih pomoči; prejemki iz 
naslova: varstvenega dodatka k pokojnini; denarne pomoči za 
brezposelnost; družbene pomoči otrokom; denarne pomoči 
kot edinega vira preživljanja ter denarnega dodatka po 
zakonu o socialnem varstvu; enkratne denarne pomoči po 
posebnih predpisih; prejemki iz naslova rejnin ter oskrbe 
v tuji družini; prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki 
jih prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno 
okvaro po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju; dodatki za pomoč in postrežbo; prejemki od občasnega 
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po 
zakonu o socialnem varstvu; plačil učencem, dijakom in štu- 
dentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izo- 
braževalnem procesu; prejemki vojaških obveznikov med slu- 
ženjem vojaškega roka in 73 civilnim služenjem; plačila za 
delo obsojencev v kazensko poboljševalnih domovih; življenj- 
ske potrebščine, nujno potrebne dolžniku in članom gospo- 
dinjstva; osebni predmeti dolžnika; odličja in priznanja; kme- 
tijski stroji ter delovna in plemenska živina, ki so dolžniku 
- kmetu nujni za kmetijsko gospodarstvo, ki zagotavlja pre- 
življanje njega in članov njegovega gospodinjstva; orodje, 
stroji in druga oprema, ki so dolžniku, ki opravlja dejavnost 
nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ter surovine in 
pogonsko gorivo za tri mesece dela; pripomočki invalidov ali 

drugih oseb s telesnimi hibami, ki so nujni za opravljanje 
njegovih življenjskih funkcij. 

Od zavezancev, ki zapadlih davkov ne plačajo v šestih mese- 
cih od dneva, ko so zapadli v plačilo, se dolg prisilno izterja 
tudi iz premoženja, s katerim opravljajo dejavnost, če se je 
v tem času brez uspeha poskušala opraviti prisilna izterjava iz 
drugega premoženja in iz drugih dohodkov. 

Poleg prisilne izterjave iz nepremičnega premoženja, ki jo 
opravi sodišče v sodnem izvršilnem postopku, je predvidena 
tudi prisilna izterjava iz kapitalskega deleža dolžnika (zajema 
Judi nepremičnine), ki bi jo prav tako opravilo sodišče. 

Odpis davka zaradi neizterljivosti je predviden v primerih, ko 
se s prisilno izterjavo davčni dolg ni mogel izterjati niti tretje 
leto ter v primerih, če je zavezanec umrl ali se je neznano kam 
odselil in ni pustil nobenega premoženja, iz katerega bi se 
lahko dolg izterjal. Pravnim osebam se lahko dolg odpiše, če 
ga ni mogoče izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja 
dolga niti od pravnega naslednika. 

V zakonu je dano pooblastilo davčnemu organu, da v upravi■ 
čenih primerih davčni dolg odpiše oziroma dovoli odlog ozi- 
roma obročno plačilo davčnega dolga, ter določeno, da davč- 
nega dolga ni mogoče odpisati, odložiti oziroma dovoliti 
obročnega plačevanja davka na dodano vrednost, trošarin, 
davka od dobička iz kapitala, davka od dohodkov iz premože- 
nja in davka od prometa nepremičnin. 

V 282. členu je urejen institut vračila davka davčnemu zave 
zancu ali komu drugemu, ki je na račun davka, obresti 
denarne kazni ali stroškov plačal več, kot bi moral plačati 

Postopki prisilne izterjave se bodo uporabljali za vse davčni 
zavezance, to je pravne in fizične osebe. 

XX. poglavje ureja institut zastaranja pravice do odmeri 
davka; do izterjave davka, obresti ter stroškov prisilne izte' 
jave; pravice zavezanca do vračila davka, obresti in stroško 
prisilne izterjave. 

XXI. poglavje opredeljuje načine plačevanja davka. DavčO 
zavezanec plačuje davek: 

a) na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni orgafl 

b) na podlagi samoobdavčitve ter 

c) na podlagi obračuna in vplačila davka pri viru, ki ga P 
davčnega zavezanca izvrši izplačevalec od vsakega posamet 
nega dohodka (davek po odbitku ). 

a) Z odločbo davčnega organa se odmerjajo davki, za katet 
se vlaga letna napoved za odmero ali pa napoved v določi 
nem roku po nastanku davčne obveznosti. Roki in naći 
vlaganja napovedi so predpisani z zakonom, vsebina davčniI 
napovedi pa s podzakonskimi predpisi. Na ta način se odmei 
jajo davki, kadar so davčni zavezanci fizične osebe. 73 Na& 
loma izda odločbo o odmeri davka davčni organ na podlai 
davčne napovedi, ki jo vloži davčni zavezanec v roku, ki je l 
posamezno vrsto davka določen s tem zakonom. Davč" 
napoved mora vsebovati podatke, ki so potrebni za odme' 
davka. Podatki v davčni napovedi morajo biti resnični in " 
smejo spraviti v zmoto davčnega organa. Vsebino davit 
napovedi za posamezne vrste davkov predpiše minister l 
finance. 

Če davčni zavezanec, ki je dolžan vložiti davčno napovei 
le-te ne vloži, davčni organ odmeri davek na podlagi uradni 
podatkov in podatkov, ki jih zbere v ugotovitvenem post o 

K vložitvi davčne napovedi so davčni zavezanci lahko pozve1 

z javnim pozivom, ki ga izda davčni organ. Davke, za katere > 
vloži davčna napoved na javni poziv, določa ta zakon. 

Davčni organ odmerja davke od letne osnove za preteklo & 
ali tekoče leto, v letnem pavšalnem znesku, od osnove, ug1 
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tovljene ob nastanku davčne obveznosti med letom ali od 
druge osnove, določene s posebnimi predpisi. Na podlagi samoobdavčitve se plačujejo naslednje vrste dav- 

kov: 

Davki, odmerjeni z odločbo, morajo biti plačani v tridesetih 
dneh od vročitve odločbe, če z zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

Kadar se davek odmeri od letne osnove, ugotovljene za prete- 
klo leto, davčni zavezanec plačuje akontacijo tega davka 
v tekočem letu v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih. 
Način plačevanja in ugotovljanja višine akontacij davka je 
določen pri posamezni vrsti davka. 

Kadar je davek odmerjen od letne osnove za tekoče leto, 
davčni zavezanec plačuje davek v mesečnih, trimesečnih ali 
polletnih obrokih. 

Mesečne obroki akontacije oziroma odmerjenega davka 
zapadejo v plačilo vsakega prvega dne v mesecu, plačani pa 
morajo biti v 15 dneh po zapadlosti. 

Trimesečni in polletni obroki akontacije oziroma odmerje- 
nega davka zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju 
oziroma polletju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih 
dneh po zapadlosti. 

Šteje se, da je davčni dolg poravnan z dnem vplačila dolžnega 
zneska davčnemu organu oziroma na predpisan račun pri 
pošti, banki ali hranilnici. 

Pošta, banka ali hranilnica mora še isti oziroma najkasneje 
naslednji dan vplačane davčne obveznosti nakazati na predpi- 
sane davčne račune. 

Davčni organ izda odločbo o odmeri davka v obliki in na 
način, kot je to določeno pri posamezni vrsti davka. 

Na podlagi odločbe o odmeri davka se plačujejo naslednje 
vrste davkov: 
- dohodnina: 
- davek od prejemkov, ki jih prejme fizična oseba na podlagi 
opravljanja določenih storitev in poslov domačim fizičnim 
osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam: 
- davek od kmetijstva; 
- davek od dobička iz kapitala: 
- davek od dohodkov iz premoženja, ki jih dosežejo davčni 
zavezanci od fizičnih oseb: 
- davek od dohodkov iz premoženjskih pravic, ki jih prejme 
fizična oseba, kadar dohodke prejema od fizičnih oseb ter 
tujih pravnih in fizičnih oseb: 
- davek na dediščine in darila; 
~ davek od premoženja; 
- davek na promet nepremičnin; 
- drugi davki oziroma dajatve po posebnih predpisih. 

b> 
Davčni zavezanec sam obračuna in plača davke, za katere je 
tak način plačevanja določen s tem zakonom. Davek obraču- 
nava in plačuje med letom v obliki mesečnih, trimesečnih ali 
Polletnih akontacij in na koncu leta na podlagi končnega 
obračuna. Akontacije davka in davek, na podlagi končnega 
obračuna, se plačujejo v rokih, določenih pri posamezni vrsti 
davka. Vsebina obračuna je določena pri posamezni vrsti 
davka, obrazce za obračun predpiše minister za finance. 
Obračuni morajo vsebovati podatke, ki morajo biti resnični in 
ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa. 

'el Davčni zavezanec predloži obračun akontacij davka in končni 
obračun davka davčnemu organu, kjer je vpisan v davčni 
register v rokih, ki so določeni pri posamezni vrsti davka. 

Če davčni zavezanec ne predloži obračuna akontacij davka 
oziroma končnega obračuna davka oziroma, če davčni organ 
ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, ali da 
ni obračunana, se višina davčne obveznosti ugotovi z od- 

W ločbo. 
'S' 

- davek od dobička pravnih oseb 
- davek od dohodkov iz dejavnosti 
- davek na dodano vrednost 
- trošarine 
- davek od prometa proizvodov in storitev (prehodne do- 
ločbe) 
- drugi davki oziroma dajatve po posebnih predpisih. 

c) 
Kadar je izplačevalec izplačevalec dohodkov, od katerih se 
plačuje davek od vsakega posameznega dohodka, pravna 
oseba ali zasebnik, je dolžna za davčnega zavezanca obraču- 
nati in plačati davek, v rokih, ki so za posamezne vrste davkov 
določeni z zakonom. , 

Izplačevalci dohodkov so dolžni davčnemu zavezancu predlo- 
žiti obračun, iz katerega mora biti razviden obračun predpisa- 
nega davka od navedenih dohodkov, in sicer med letom hkrati 
z izplačilom dohodkov, do 31. januarja pa končni obračun za 
vse dohodke, izplačane v preteklem letu. 

Znesek davka, do katerega izplačevalec dohodkov, ki se vklju- 
čujejo v dohodnino, ne plača davka po odbitku, za vsako leto 
predpiše minister, pristojen za finance. Ti dohodki se po 
poteku leta napovejo in vštejejo v osnovo za dohodnino. 

Na podlagi obračuna in plačila davka pri viru, ki ga za zave- 
zanca izvrši izplačevalec od vsakega posameznega dohodka, 
se plačuje za naslednje vrste davkov oziroma dajatev: 

- davek od plač in drugih osebnih prejemkov; 
- davek od dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki ne vodijo 
poslovnih knjig in evidenc; 
- davek od dohodkov iz premoženja, doseženih pri pravnih in 
fizičnih osebah, ki opravljajo registrirano dejavnost; 
- davek od dohodkov iz premoženjskih pravic, doseženih pri 
pravnih osebah in fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost; 
- davek na dobitke od iger na srečo; 
- drugi davki oziroma dajatve po posebnih predpisih. 

Na enak način se odtegujejo tudi plačila prispevkov za soci- 
alno varnost, ki jih obračunavajo in plačujejo delodajalci za 
zaposlene delavce 

XXII. poglavje ureja postopek odmere in plačevanja dohod- 
nine in drugih davkov kot podvrsti dohodnine. 

DOHODNINA kot osebni davek fizičnih oseb, se odmerja od 
letnih dohodkov in pomeni davčno izravnavo vseh dohodkov 
glede na vse vrste dohodkov posameznika, ki se vštevajo 
v osnovo za odmero dohodnine in glede na višino letnega 
dohodka. 

Pri DAVKU OD OSEBNIH PREJEMKOV je določena obdavči- 
tev po odbitku, kadar je izplačevalec pravna oseba ali zaseb- 
nik. Za prejemke iz tujine ali prejemke, ki so jih izplačale 
domače fizične osebe, je določena vložitev napovedi in 
odmera davka s strani davčnega organa. Prevzeta je sedanja 
ureditev, po kateri se davki obračunavajo hkrati s plačami, 
plačujejo pa najkasneje v šestih dneh po izplačilu plač. Vari- 
antno je predlagana ureditev, po kateri bi bili izplačevalci 
dolžni odtegnjeni davek nakazati na davčne račune najkas- 
neje do 10. v mesecu za izplačila plač v preteklem mesecu. 

Pri DAVKU OD DOHODKA IZ KMETIJSTVA je dodana nova 
določba, po kateri se zavezancem določi prvi obrok plačila 
davka na podlagi podatkov o katastrskem dohodku iz prete- 
klega leta. Podatki o poprečni letni plači zaposlenih v Repu- 
bliki Sloveniji, ki je kriterij za določitev akontacije tega davka 
so namreč znani šele v februarju, in bi tako veljavna rešitev 
pomenila zadržanje neenakomerne porazdelitve obrokov 
davka med letom. 

Pri DAVKU OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI je predlagan 
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način plačevanja davka na podlagi samoobdavčitve, podobno 
kot je to ure/eno za pravne osebe. 

Pri DAVKU OD DOBIČKA IZ KAPITALA, DAVKU OD DOHOD- 
KOV IZ PREMOŽENJA in DAVKU OD DOHODKOV IZ PREMO- 
ŽENJSKIH PRAVIC so postopkovne določbe povzete iz 
veljavne ureditve. 

XXIII. poglavje ureja postopkovne določbe za DAVEK NA 
DEDIŠČINE IN DARILA. DAVEK OD PREMOŽENJA in DAVEK 
NA DOBITKE OD IGER NA SREČO in so povzete iz veljavne 
ureditve v zakonu o davkih občanov. 

XXIV. poglavje ureja postopek vložitev napovedi in izdaje 
odločbe o odmeri DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN, ki so 
povzete po zakonu o davku na promet nepremičnin. 

XXV. poglavje ureja postopkovne določbe za DAVEK OD 
DOBIČKA PRAVNIH OSEB. V tem poglavju so tudi postop- 
kovne določbe za DAVEK NA DODANO VREDNOST in TRO- 
ŠARINE. Materialna zakona, ki urejata davek na dodano vred- 
nost in trošarine, bosta posredovana v prvo obravnavo v letoš- 
njem letu. 

XXVI. poglavje ureja postopkovne določbe glede obračunava- 
nja in plačevanja obveznih prispevkov za socialno varnost. 

Glede na to, da bo obvezne prispevke pobiral davčni organ 
predlagatelj meni, da je najprimerneje, da so te določbe 
vključene v zakon o davčnem postopku. Za obračunavanje in 
plačevanje prispevkov se bodo uporabljale določbe, ki se 
nanašajo na davek od osebnih prejemkov. 

V XXVII. poglavje so vključene kazenske določbe. Pri kazen- 
skih določbah so vključene rešitve, ki so predlagane v novi 
ureditvi o prekrških, ki je pripravljena za prvo obravnavo 
V predlogu zakona o prekrških je namreč predvidena uredite» 
novega postopka, ki bo znižala število najlažjih prekrškov 
v rednem postopku o prekršku. Namesto dosedanje izterjave 
denarne kazni takoj na kraju prekrška, je predviden poseben 
postopek za izrek kazni s sklepom o prekršku, kjer se posa- 
meznim vrstam obdolžencev določajo višji maksimumi kazni 
ki jih je mogoče izreči s sklepom o prekršku, in možnost ni 
kraju samem odvzeti predmete, s katerimi je storjen prekršek. 
Navedena sprememba kot tudi druge nove rešitve v zakonu 
o prekrških bodo pomembno vplivale tudi na kaznovanje 
v davčnem postopku. 

XXVIII. poglavje se nanaša na prehodne in končne določbe, 
v katerih so predvideni različni roki uveljavitve posameznih 
določb zakona glede na prehodne določbe v predloau zakoni 
o davčni službi. 
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Predlog zakona o DAVČNI SLUŽBI REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 898 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 108. seji dne 20. oktobra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
, člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

Predlog zakona o davčni službi Republike Slovenije 

1- OCENA STANJA 

Naloge davčne službe opravljata dve organizaciji. Nadzor in 
izterjavo davkov ter drugih dajatev (v nadaljnjem besedilu: 
davki) pri pravnh osebah opravlja Agencija za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: Agencija); odmero, 
Pobiranje, izterjavo in nadzor davkov pri fizičnih osebah 
opravlja pa Republiška uprava za javne prihodke (v nadaljeva- 
nju: Republiška uprava) 

1.1. Pobiranje davkov In drugih dajatev 

Ne glede na to, da se delež privatne lastnine povečuje iz 
■®ta v leto, ima Agencija ie ista pooblastila pri poseganju na 
< ro račune (»avtomatizem« pobiranja davkov), torej tudi na 
žiro račune podjetij v zasebni lasti, enako kot v podjetjih 
z družbeno lastnino. 

Apencija opravlja del nalog davčne službe ob opravljanju 
Plačilnega prometa preko žiro računov pravnih oseb. Realizi- 
raio se le tisti plačilni nalogi, ki so pravilno izpolnjeni in imajo 

( Pokritje na žiro računu. Hkrati Agencija opravlja tudi kontrolo 
namenske uporabe sredstev, tako družbenih kot zasebnih. v nobenem primeru ne bi smela Agencija samostojno pose- 
dati na žiro račune podjetij, ki imajo titularja lastnine, ker je 
uporaba odvisna od lastnika teh sredstev. 

Naloga davčne službe v razvitih gospodarstvih je pobiranje 
uavkov in nadzor nad plačevanjem davčnih obveznosti ne pa 
kontrola in spremljanje finančnega poslovanja davčnega 
zavezanca. Velja prepričanje, da je tak represiven sistem 
učinkovit in uspešen. Ni pa zanesljivo, da s takim načinom 
Poravnavanja obveznosti, zbrana sredstva predstavljajo tudi 
a.eiansko obveznost davčnih zavezancev. Kljub takemu 
s,stemu se mora vsako plačilo še posebej pregledati. 

Nadzor, ki ga opravlja Republiška uprava za fizične osebe, se 
razlikuje od nadzora za pravne osebe. Tako se ustvarja 
"eenak odnos do davčnih zavezancev. Republiška uprava je 
Qelovala v posameznih občinah podrejena občinskim orga- 
nom. Naloge davčne službe so se opravljale decentralizirano, 
neenotno, pogostokrat pod vplivom lokalnih interesov. To je 
Povzročalo kasnitve pri odmeri in pobiranju davkov. Poveče- vala se je davčna nedisciplina in opuščalo izvajanje nadzora 
nad spoštovanjem predpisov, kar je posledično pomenilo 
jnanj pobranih sredstev. Največje nepravilnosti so bile ugo- 
tovljene pri obračunavanju in plačevanju prometnega davka, 
^prejetje zakona o davčni službi v letu 1992, je delno odpra- 
vo pomanjkljivosti. S centralizacijo je bil zagotovljen enoten 

»način dela in deloma izničeni lokalni vplivi. To je bil le korak 
J! smislu vzpostavljanja enotne davčne službe v Republiki 
^'oveniji. 
p°biranje davkov je danes organizirano po občinah. Zaradi 

drugačne organiziranosti državne uprave in glede na izkušnje 
in način organiziranosti v evropskih državah, glede na ekono- 
mičnost in rentabilnost davčne službe, so možne različne 
oblike organiziranosti. Pri postavitvi organiziranosti je 
potrebno upoštevati naslednje: 

- pristojnost nadrejenega ministrstva, 
- sistem odgovornosti oziroma, pri nas, dvostopenjski po- 
stopek, 
- enakomerna teritorialna organiziranost »nižjih« nivojev, 
glede na disperzijo davčnih zavezancev. 

1.2. Inšpiciranje 
Neučinkovitost danainje organiziranosti davčnih služb se 
Izraža zlasti na področju inipiciranja davčnih zavezancev. 

Po letnem poročilu o delu Agencije (prej SDK) je bilo na 
koncu leta 1993 na nalogah nadziranja zaposlenih 803 delav- 
cev oziroma 28% vseh zaposlenih. Od teh delavcev je bilo 
približno 500 zaposlenih v interni kontroli, ostali pa na nalo- 
gah inšpekcije in pravnih nalog. Ne glede na to, da je število 
pravnih oseb v zadnjih nekaj letih bistveno narastlo, se število 
davčnih inšpektorjev ni bistveno povečalo. Medtem, ko je bilo 
še v letu 1990 registriranih okoli 8000 pravnih oseb, je to v letu 
1993 narastlo na 27.902 delujočih pravnih oseb, kolikor jih je 
za leto 1993 oddalo računovodske izkaze. Podobno stanje je 
tudi pri Republiški upravi. Porastu fizičnih oseb v zadnjih 
letih, ki opravljajo dejavnost, ni sledilo bistveno povečanje 
števila davčnih inšpektorjev, saj je bilo konec leta 1993 zapo- 
slenih le 201 davčni inšpektor, konec junija 1994 pa 224. 

Poročili obeh davčnih služb kažeta tudi na pomanjkanje 
skupne strategije, nedovolj zdelane metode davčnega nad- 
zora, pomanjkanje ustreznih zakonskih rešitev na področju 
pristojnosti davčnih inšpektorjev, kot jih imajo v razvitih 
zahodnih državah in majhna učinkovitost davčnih inšpekcij. 

Davčne službe tujih držav temeljijo na naknadni kontroli. 
Značilnost današnje organiziranosti pobiranja davkov v Slo- 
veniji (Agencija) pa je v tem, da preverjanje davčnih obvezno- 
sti temelji na tako imenovani predhodni kontroli (ex ante 
kontrola). Do liberalizacije gospodarstva ni bilo »potrebe« po 
vzpostavitvi učinkovitega naknadnega nadzora. Bistveno 
povečanje števila davčnih zavezancev in uvajanje zasebne 
lastnine pa nujno terja drugačno organiziranost naknadne 
kontrole plačevanja davčnih obveznosti. 

Bodoče jedro davčnega nadzora bo moralo preiti na davčne 
revizorje. Sodobne države imajo za izobraževanje delavcev 
v davčnem nadzoru organizirane posebne institucije. Država 
Slovenija oziroma njeno ministrstvo za finance bo morala 
poskrbeti za ustanovitev izobraževalnega centra, v katerem 
bo potekalo stalno izobraževanje državnih uslužbencev tega 
ministrstva. V Sloveniji takega centra nimamo. Izobraževanje 
poteka danes v obliki raznovrstnih seminarjev. Cilj izobraže- 
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vanja je, vedno, povečati učinkovitost davčne službe in storil- 
nost zaposlenih ne samo na področju nadzora temveč tudi na 
področju pobiranja davkov. 

1.3. Davčno informacijski sistem 

Danes v Sloveniji nimamo enotnega, celovitega, računalni- 
iko podprtega davčno informacijskega sistema, ki bi bil 
podpora učinkovitemu upravljanju s sredstvi državnega pro- 
računa, In bi omogočal sprotno preverjanje pravilnosti ter 
pravočasnosti Izpolnjevanja davčnih obveznosti. 

Trenutno stanje elementov računalniško podprtega davčnega 
sistema v Republiški upravi je naslednje: 

- obstoječi kadri se z uporabo obstoječih sredstev informa- 
cijske tehnologije niso dvignili iz nivoja posameznih aplikacij. 

- glavni izvajalec RRC-računalniške storitve, obdeluje pri- 
bližno 50% davčnih podatkov. 

- približno 25% podatkov o izpoljevanju davčnih obveznostih 
fizičnih oseb pa obdelujejo nekatere izpostave po občinah, 
znotraj lastnih PC mrež. 

- približno 25% pa še nimajo ustrezne računalniške opreme. 

Sistema, ki delujeta v Republiški upravi, nista medsebojno 
povezana v enoten informacijski sistem, ki bi omogočal spro- 
ten pregled obračunanih in plačanih davčnih obveznosti fizič- 
nih oseb. 

Agencija zbira in obdeluje davčne podatke ob opravljanju 
plačilnega prometa. Pri tem uporablja zastarelo tehnologijo 
ob uporabi relativno zastarele računalniške opreme. Projekt 
modernizacije plačilnega prometa z novo programsko in 
strojno opremo, bo lahko služil tudi za vzpostavitev davčno 
informacijskega sistema. 

Globalno lahko rečemo, da je sedanji davčno informacijski 
sistem tako parcialno kot integralno nepovezan pa tudi neza- 
dosten v smislu podpore učinkovitemu davčnemu inšpici- 
ranju. 

Podlaga za učinkovit naknadni nadzor je enotna baza podat- 
kov. Danes nimamo podatka, po katerem bi enotno identifici- 
rali davčnega zavezanca. Uporablja se enotna matična šte- 
vilka občana kot identifikacijska številka za obdavčitev fizič- 
nih oseb, za pravne osebe pa Agencija uporablja identifikacij- 
sko številko, ki jo določi Zavod Republike Slovenije za stati- 
stiko. 

2. CIUI VZPOSTAVITVE NOVE DAVČNE SLUŽBE 

Cilji vzpostavitve enotne davčne službe so povečati ekono- 
mičnost, učinkovitost In pravičnost pobiranja davkov, 
•notno obravnava vseh davčnih zavezancev ter uveljavitev 
sodobnih davčnih postopkov in sistemov za davčno kon- 
trolo. 

Cilji so določeni na podlagi ugotovitev v oceni stanja in 
usmerjeni v spreminjanje obstoječega. Osnovna naloga nove 
davčne službe je organizirati davčni nadzor nad izpolnjeva- 
njem davčnih in drugih obveznosti, z ustreznim številom 
davčnih inšpektorjev, izdelanimi metodami inšpiciranja in 
ustrezno opredeljenimi pristojnostmi. 

Davčna služba bo zlasti z uvedbo davka na dodano vrednost 
potrebovala znatno večje število davčnih inšpektorjev. Proces 
vzpostavitve funkcije nadzora, ki bo vključeval tudi usposobi- 
tev davčnih inšpektorjev za kontrolo davka na dodano vred- 
nost, bo trajal več let. Vzpostavitev nadzora bo mogoče ob 
podpori procesa permanentnega izobraževanja davčnih 
delavcev, še zlasti davčnih inšpektorjev. Sodoben nadzor ni 
v inšpekcijskem načinu presojanja. Potrebne so sodobne 
davčno-revizijske metode s poudarkom na izvedeniškem 
mnenju in poglobljenim reetrospektivnim proučevanju davko- 
plačevalca. 

2.1. Davčna reforma že sama po sebi narekuje sprememb' 
izvajalskega dela davčnega sistema; spremembo na področf 
organiziranja pobiranja in nadzora plačevanja davkov in dn 
gih dajatev (davkov). Cilj take spremembe je zmanjšanj1 

neplačevanja dajatev oziroma povečanje učinkovitosti pobi" 
nja davkov. 

2.2. Enotni sistem davčne administracije olajšuje uveljavit' 
davka na dodano vrednost, ki bo omogočil prehod od nepf 
srednega na posredno obdavčitev. 

2.3. Sedanja organiziranost pobiranja in kontrole davtf 
pomeni neenak odnos do davčnih zavezancev zlasti pa, uvaf 
nje zasebne lastnine terja spremenjeno vlogo delovafl' 
davčne službe. Z vzpostavitvijo enotne, transparentne in pf 
vične davčne službe se zaščitijo pravice davčnih zavezance 

3. PREDLAGANE REŠITVE IN TEMELJNA NAČELA DAVČtf 
SLUŽBE 

3.1. Zagotovi se enotno opravljanje nalog davčne službe 

Nova enotna davčna služba bo pobirala vse vrste davkov 
drugih dajatev. Za lokalne skupnosti pa le, če bo poset" 
določeno. Delovala bo po načelu enakopravnosti vseh daV 
nih zavezancev. Vključevala bo sedanje naloge Republik 
uprave ter naloge Agencije, ki se nanašajo na pobiranje' 
nadzor nad izpolnjevanjem davčnih obveznosti pravnih os* 
Naloge davčne službe bo izvajala Davčna uprava Republi' 
Slovenije. 

3.2. Davčna uprava bo podrejena ministrstvu za financ* 
delovala preko Glavnega urada In območnih dav# 
uradov. 

Davčna uprava bo delovala kot organ v sestavi ministrstva' 
finance. Bo centralizirana, hierarhično povezana organi? 
cija, ki bo imela dve ravni. Najvišja raven, Glavni urad, * 
načrtoval in vodil enotne postopke pobiranja in nadzora 
kov. Nižja raven, območni davčni urad, bo te postopke izva? 
Z vzpostavitvio Davčne uprave preneha opravljati nalc? 
Republiška uprava in Agencija, v delu, ki se nanaša na pobi11 

nje in nadzor plačevanja davkov pravnih oseb. V Davi 
upravo bodo vključeni vsi razpoložljivi kadrovski in materi* 
viri obstoječe Republiške uprave in del Agencije. 

3.3. Davčna uprava bo delovala po določbah zakonov, 
urejajo davčne obveznosti in zakonu o davčnem postop" 

Postopek odmere in pobiranja davkov je odvisen od V 
davkov in določen v materialnih predpisih. Uveljavljeno ' 
načelo samoobdavčitve davčne obveznosti pri obdavij* 
dohodkov od dejavnosti, davku od dobička in novem da** 
na dodano vrednost. 
Postopek odmere uveljavljen pri dohodnini, bo uveljen t" 
pri ostalih vrstah davkov zajetih v zakonu o davkih občanov1 

zakonu na promet nepremičnin. 
V zakonu o davčnem postopku bodo celovito urejene prav" 
in dolžnosti davčnih zavezancev, pristojnosti davčnih of9[ 

nov in uveljavljeni sodobni davčni postopki ter sistem'! 

davčno kontrolo. Z uveljavitvijo tega zakona bodo odpravlja' 
predpisi, ki parcialno obravnavajo davčne zavezance, g|eC 

na posamezne dajatve. Za vse davčne zavezance bo uvede1* 
številka davčnega zavezanca, ki bo podlaga za vzpostavil 
enotnega davčnega registra. 

3.4. Davčni zavezanec uveljavlja svojo davčno obvezno 
preko enot davčne uprave na lokalnem nivoju. 

Neposreden in enak odnos davčne uprave do davčnih zav 
zancev bo vzpostavljen preko lokalnih enot davčne uprav 
Davčni postopek, vključno z registracijo, odmero, sprejem 
njem in obdelavo davčnih napovedi bo izveden v davčne 
uradu. Posebna pozornost bo veljala različnim oblikam stik« 
z davčnimi zavezanci, zlasti stalni informiranosti in izobraž 
vanju, s čimer bo zagotovljen povraten vpliv na učinkovito 
davčne službe in na zmanjšanje izogibanja plačevar 
davkov. 
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Plačevanja davkov in drugih dajatev v smislu »prostovoljnosti 
ali večje voljnosti« bo dolgotrajen proces, saj navad davčnih 
zavezancev ni mogoče hitro spremeniti. Zato bodo morali biti 
ukrepi v ustreznem ravnotežju med sproščanjem in uveljavlja- 
njem prisile. 
Pripravljenost na prostovoljno plačevanje davkov bo dose- 
ženo tudi z poenostavitvijo obrazcev in postopkov. 

3.5. Delovanje nov« davčne službe temelji na postopkih 
naknadne kontrole. 

Z vzpostavitvijo davčne službe bodo na novo opredeljeni 
postopki pravočasnosti plačevanja obveznosti in ugotavljanje 
primernosti izkazanih davčnih osnov v naknadnem nadzoru 
ter učinkovite izterjave davčnih obveznosti. 

Naknadna kontrola bo temeljila zlasti na inšpiciranju davčnih 
zavezancev, križnem preverjanju davčnih obveznosti, kontroli 
stalnega zamujanja plačevanja davčnih obveznosti, križnem 
povezovanju zapisov o davčnih zavezancih in odkrivanju 
neplačanih davkov. Povečane bodo pristojnosti inšpektorjev, 
ki bodo ob kršitvah davčnih predpisov lahko zapečatili 
poslovne prostore. 
Izvajanje naknadne kontrole bo urejeno v novem zakonu 
o davčnem postopku, ki bo imel vgrajene mehanizme prisile, 
ki bodo zagotavljali, da bo izmikanje ali utaja plačevanja 
davkov, ustrezno sankcionirana. Uporaba teh mehanizmov 
skupaj s procesom vzpodbujanja pripravljenosti plačevanja 
davkov bo bistveno vplivala na učinovitost nove davčne 
službe. Zakon bo inšpektorjem davčne službe določil enaka 
pooblastila, kot jih imajo inšpektorji davčnih služb v razvitih 
tržnih sistemih. 

3.6. Vzpostavitev davčno Informacijskega sistema bo omo- 
gočala hitro in učinkovito Izvajanje davčnih postopkov. 

Nov davčno informacijski sistem, delujoč na »ON LINE« 
sistemu, je podalga za učinkovito izvedbo davčnih postopkov. 
Operacijski postopki bodo načrtovani, razviti in vzpostavljeni 
tako, da bodo zadovoljevali tekoče in bodoče potrebe davčne 
uprave. 

Cilji novega davčno informacijskega sistema so: 

* celovita in enotna baza podatkov in register davčnih zave- 
zancev, 
* celovita in avtomatizirana podpora vsem fazam davčnega 
postopka z avtomatizem opominjanja, 

' * podpora vodenju davčne politike in upravljanju davčne 1 službe. 
► 

Uvedba novega davčno informacijskega sistema bo omogo- 
' čala davčnemu zavezancu lažji dostop do potrebnih informa- 
" cij ter ažurno obdelavo obračunanih in plačanih davčnih 

obveznostih. Vzpostavitev nove enotne podatkovne baze 
,|t v začetku temeljila na obstoječih registrih prebivalstva in 
ni Podjetij ter podatkovnih baz fizičnih in pravnih oseb. Tako 
j bodo pri oblikovanju nove podatkovne baze uporabljene 

m nekatere komponente sedanjih baz. Informacijski sistem bo 
Lj nioral predvsem omogočiti hiter dostop do podatkov ter zago- 
Br toviti fleksibilnosti glede na potrebe in zahteve davčne službe, 
i« Register bo vpeljan že v začetni fazi projekta nove davčne 

službe. Uporabljal se bo ob obdavčitvi davčnih zavezancev in 
tudi za kasnejši obračun davka na dodano vrednost. 

l0 Uvedena bo davčna številka, ki bo podlaga za vzpostavitev 
registra. Davčna številka bo identificirala davčnega zavezanca 
in službila za povezavo v evidencah, ki jih vodi davčni organ. 

aV Hkrati bo omogočala povezavo navzven z drugimi sistemi, 
aV slasti z plačilnim sistemom preko Agencije kakor dolgoročno 
|(T1 preko bančnih institucij in pošt. 

ilf( S tem bomo zagotovili ažurno in hitro informacijo ter bazo 
až Podatkov za potrebe državnega proračuna. Davčno informa- 
itc cijski sistem bo omogočal pravočasno in natančno zbiranje 
an dajatev in možnost kontrole plačevanja ter odpiral nove mož- 

nosti za oblikovanje davčnega sistema. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANE URE- 
DITVE 

Nova davčna služba bo ustanovljena s preoblikovanjem Agen- 
cije in sedanje RUJP. Naloge, zaposleni in materialni resursi 
sedanje RUJP se z dnem ustanovitve prenesejo v novo davčno 
službo. V oceno višine stroškov zato ni potrebno zajeti stro- 
ške sedanje RUJP in materialne resurse Agencije, ki so pove- 
zani s potrebno namestitvijo nove Davčne uprave. 

V letu 1995 bo potrebno zagotoviti finančna sredstva: 

- v višini 2,5 milijarde SIT za izgradnjo davčno informacij- 
skega sistema ter 
- 40 mio SIT za vodenje projekta vzpostavitve davčne službe. 
V drugem polletju 1995 po ustanovitvi Davčne uprave pa bo 
potrebno dodatno zagotoviti finančna sredstva y višini: 

- 500 mio SIT za cca. 300 delavcev Agencije, ki preidejo 
v novo davčno službo ter 
- 200 mio SIT za funkcionalno izobraževanje davčnih inšpek- 
torjev ter vzpostavitvi izobraževalnega centra. 

Ocenjujemo, da bo davčna služba v celoti organizirana do 
konca leta 1996, zaradi česar bo potrebno v letu 1996 zagoto- 
viti potrebna sredstva in opremo za dodatnih 1000 delavcev 
Agencije, ki preidejo v novo davčno službo. Podprojekti 
izgradnje davčno informacijskega sistema in izobraževanja se 
bodo izvajali tudi ob podpori Evropske skupnosti v okviru 
programa PHARE. 

BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta zakon ureja naloge in organizacijo davčne službe. 

Davčna služba je strokovna dejavnost državne uprave, ki 
obsega odmero, obračunavanje in izterjevanje davkov ter 
drugih dajatev (v nadaljnjem besedilu: davki) na podlagi 
zakona in drugih predpisov. 

Naloge davčne službe opravlja Davčna uprava Republike Slo- 
venije, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance (v nadalj- 
njem besedilu: Davčna uprava). 

2. NALOGE DAVČNE SLUŽBE 

2. člen 

Naloge davčne službe so: 

- odmerjanje, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov, 
- opravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci, 
- vodenje davčnih postopkov, 
- evidentiranje plačevanja davkov, 
- izterjava denarnih kazni, 
- vodenje in vzdrževanje davčnega registra, 
- organiziranje in vodenje davčnega informacijskega si- 
stema, 
- izvajanje programov izpolnjevanja in usposabljanja delav- 
cev davčne službe, 
- opravljanje drugih nalog določenih z zakonom oziroma 
drugimi predpisi. 

3. člen 

Davčna uprava lahko odmerja, pobira, izterjuje, nadzira in 
evidentira plačevanje davkov in drugih dajatev za lokalne 
skupnosti, zavode in sklade na podlagi zakona, ali če je tako 
dogovorjeno s pogodbo. 

S pogodbo med Davčno upravo in lokalno skupnostjo, zavo- 
dom in skladom se določijo medsebojna razmerja, način 
opravljanja nalog ter nadomestilo za opravljanje nalog. 
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4. člen 

Odmerjanje, pobiranje, obračunavanje, nadzor in izterjava 
davkov se opravlja skladno z zakonom o davčnem postopku. 

3. ORGANIZACIJA DAVČNE UPRAVE 

5. člen 

Davčno upravo sestavljajo Glavni urad, davčni uradi v območ- 
nih enotah in posebni davčni urad (v nadaljnjem besedilu: 
davčni organi). 

Sedež Davčne uprave je v Ljubljani. 

6. člen 

Davčne urade in njihov sedež določi Vlada. 
Davčni uradi imajo lahko izpostave kot notranje organizacij- 
ske enote. Pristojnost in obseg nalog izpostav se določi 
v aktu, ki ureja notranjo organizacijo. 

7. člen 

Notranjo organizacijo Glavnega urada, davčnih uradov in 
posebnega davčnega urada predpiše minister za finance na 
predlog direktorja Davčne uprave. 

Sistemizacijo delovnih mest sprejme direktor Davčne uprave 
v soglasju z ministrom za finance in Vlado. 

8. člen 

Glavni urad opravlja naslednje naloge: 

- organizira delo davčnih uradov ter zagotavlja enotno upo- 
rabo davčnih in drugih predpisov, 
- opravlja neposredni nadzor nad delom davčnih uradov, 
- vzpostavlja in organizira enotno vodenje davčnega regi- 
stra, 
- organizira izvajanje davčnega nadzora in lahko nepo- 
sredno opravlja inšpekcijske preglede pri davčnih zave- 
zancih, 
- odloča v davčnem postopku na drugi stopnji, 
- določa vsebino davčnega informacijskega sistema In skrbi 
za njegov razvoj, 
- določa vsebino in obliko davčnih obrazcev, 
- določa in izvaja programe za strokovni in tehnični napre- 
dek dejavnosti Davčne uprave, 
- izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delav- 
cev Davčne uprave, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi 
predpisi, 

9. člen 

Davčni urad opravlja naslednje naloge: 

- odmerja in pobira davke in vodi o tem predpisane evi- 
dence, 
- odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, 
- opravlja kontrolo in inšpekcijske preglede davčnih zave- 
zancev, 
- opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega registra, 
- evidentira podatke o obračunanih in plačanih davkih in 
denarnih kaznih, 
- izvaja postopke prisilne izterjave davkov in denarnih kazni, 
- izvršuje vračilo preveč plačanih davkov, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi 
predpisi. 

10. člen 

Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada iz prejš- 
njega člena za velike gospodarske družbe, igralnice in za 
mednarodne družbe, ki so v izključni lasti tujih oseb na 
celotnem območju Republike Slovenije. 

11. člen 

Davčno upravo vodi direktor Davčne uprave, ki vodi tudi delo 
Glavnega urada. 

Direktor Davčne uprave ima namestnika. 

Direktorja Davčne uprave in njegovega namestnika imenuje in 
razrešuje Vlada na predlog ministra za finance. 

12. člen 

Davčni urad in posebni davčni urad vodi direktor, ki ga ime- 
nuje in razrešuje minister za finance na predlog direktorja 
Davčne uprave. 

4. DAVČNI NADZOR 

13. člen 

Davčni nadzor opravljajo davčni organi s kontrolo in inšpek- 
cijskimi pregledi na podlagi zakona o upravi, če s tem zako- 
nom ni drugače določeno. 

14. člen 

Kontrola obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti pla- 
čevanja davkov na podlagi predloženih evidenc in drugi" 
predpisanih podatkov. 

Kontrola se praviloma opravlja v prostorih davčnega organa 

Kontrolo opravljajo davčni kontrolor (v nadaljnjem besedilu 
kontrolor), ki je za svoje delo odgovoren predstojniku davi' 
nega organa. 

15. člen 

Inšpekcijski pregledi nad plačevanjem davkov obsegajo p'* 1 

verjanje pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davkov 
poslovanja davčnega zavezanca, ugotavljanja neprijavljeni'1 I 
prihodkov in odrejanja ukrepov, določenih z zakonom. ^ 

Inšpekcijski pregled se praviloma opravljajo v prostorih in nt I 
stvareh davčnega zavezanca. 

16. člen j 

Inšpekcijski pregled opravlja davčni inšpektor (v nadaljnja"1 

besedilu: inšpektor), ki je za svoje delo odgovoren predstd 
niku davčnega organa. 

17. člen k 
v 

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega P'' t 
gleda, odloča v davčnem postopku in odreja druge ukrep 
v davčnem postopku, za katere je pooblaščen. v 

o 

18. člen 

Davčni zavezanec, njegov zastopnik ali pooblaščenec lahK' 
prisostvuje pri opravljanju inšpekcijskega pregleda, o čem* 
ga je inšpektor dolžan seznaniti. 

0 
Če inšpektorja davčni zavezanec, njegov zastopnik ali P* 
oblaščenec ovira pri pregledu, lahko zahteva, v skladu z zaKc 

nom o davčnem postopku, da se le-ta odstrani. o 
*5 
P< 

19. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda ima inšpektor pravi^ Q' 
pregledovati poslovne prostore in druge prostore, ki se up° je 
rabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodk" 
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naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje davčnega 
zavezanca. 

Inšpektor ima pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni 
status davčnega zavezanca ter druge listine in dokumente, 
s katerimi se ugotavlja istovetnost oseb pri inšpekcijskem 
Pregledu. 

Inšpektor lahko pri inšpekcijskem pregledu ugotavlja tudi 
podatke o številu, prejemkih in pogodbah zaposlenih ter jih 
primerja s prijavljenimi podatki. 

20. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda ima inšpektor pravico 
preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma pri tran- 
sportu. 

Če se mora pri preverjanju blaga na poti ali pri transportu 
Posebej urediti prometni režim, mora inšpektor zahtevati 
Pomoč policije. 

21. člen 

inšpektor ima pravico največ za 15 dni zaseči listine, pred- 
mete, vzorce in drugo blago, če je to potrebno za zavarovanje 
dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnosti ali če davčni 
zavezanec to uporablja za kršitve oziroma če je bilo to pridob- 
'ieno s kršitvami davčnih predpisov. 

22. člen 

inšpektor prepove opravljati dejavnost in izda skladno z zako- 
nom o davčnem postopku, odločbo o zapečatenju poslovnih 
Prostorov v naslednjih primerih: 

~ če davčni zavezanec dvakrat v enem letu ni poravnal davč- 
nih obveznosti, 
~ če je davčni zavezanec dvakrat v enem letu prodal blago 
brez izdaje ustrezne listine, 
~ če davčni zavezanec dvakrat v enem letu za nabavljeno 
blago za nadaljnjo prodajo ali reprodukcijo ni imel ustreznih 

1 listin. 
23. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko inšpektor 
jzreče mandatno kazen, če je tako določeno z zakonom ali 

i drugim predpisom. 

24. člen 

2a inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko stro- 
kovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma 

f J^jo izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj ter pose- 
< ben strokovni izpit. 

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister za finance. 

,t s- davčni register in davčne evidence 
i1 

25. člen 

j °avčni organ vzpostavi in vzdržuje enotni register davčnih 
f Rezancev (v nadaljnjem besedilu: davčni register). 

Davčni register se vzpostavi na podlagi številke davčnega 
Rezanca (v nadaljnjem besedilu: davčna številka) in drugih 
Podatkov o davčnem zavezancu. 

(j. ^avčni register je enotna informatizirana baza podatkov 
,0 ? fizičnih osebah ter osebah javnega in civilnega prava (sub- 
3» Mti vpisa), ki se po predpisih štejejo za davčne zavezance. 

26. člen 
t 

Postopek za vpis v davčni register vodi davčni organ po 
zakonu o davčnem postopku. 

Metodologijo za vzpostavitev in vzdrževanje davčnega regi- 
stra predpiše minister za finance. 

27. člen 

Davčna številka je identifikacijski znak, ki označuje davčnega 
zavezanca in se uporablja za enotno opredelitev in povezavo 
podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ 
o davčnem zavezancu. 

Davčna številka se uporablja na vseh listinah davčnega zave- 
zanca, ki se nanašajo na davčno obveznost ali' spremljajo 
blago in storitve. 

28. člen 

Subjekti vpisa v davčni register so: 

- subjekti vpisa v sodni register, 
- samostojni podjetnik - posameznik, subjekt vpisa v vpis- 
nik podjetnikov, 
- druga fizična in pravna oseba, ki opravlja dejavnost in je 
vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco 
na območju Republike Slovenije, 
- tuja fizična in pravna oseba, ki nima sedeža ali druge 
registrirane oblike v Republiki Sloveniji, če opravlja dejavnost 
na območju Republike Slovenije, 
- drugi zavezanec za dohodnino in posamezne podvrste 
dohodnine, ki ni zajet v prejšnjih alinejah, 
- zavezanec za druge davke po davčnih in drugih zakonih. 

29. člen 

Davčni register vsebuje: 

a) Podatke za fizične osebe: 

- davčno številko 
- osebne podatke: ime, priimek in rojstne podatke, 
- podatke o državljanstvu, 
- EMŠO (evidenčna matična številka občana) oziroma EMŠT 
(evidenčna matična številka tujca), 
- naslov stalnega in začasnega bivališča, 
- podatke o kapitalskih naložbah, 
- številke računov pri bankah in hranilnicah, 
- številke telefonov in telefaksov, 
- šifro dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (šifra 
razreda in podrazreda), 
- podatke o zaposlitvi, 
- število zaposlenih, 
- podatke o kraju, kjer hrani listine, 

b) Podatke za pravne osebe: 

- davčno številko, 
- firmo, sedež in naslov, 
- naslove poslovnih enot in krajev, kjer se hranijo listine, 
- podatke o ustanoviteljih, ki zajemajo vse podatke, ki so 
v prejšnjem in tem odstavku predvideni za davčnega zave- 
zanca, 
- podatke o kapitalskih naložbah, 
- imena, priimke in rojstne podatke o odgovornih osebah, 
- identifikacijsko številko, ki jo določi statistični organ, 
- šifro dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (šifra 
razreda in podrazreda), 
- številke bančnih računov ali računov pri organizaciji za 
plačilni promet, 
- številke telefonov in telefaksov, 

Davčni organ prevzema iz administrativnih registrov - javnih 
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baz podatkov vse podatke potrebne za opravljanje davčne 
službe. 

30. člen 

Davčni organ vodi in vzdržuje tudi naslednje evidence: 

- evidenco o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov, 
- evidenco podatkov in postopkov vodenja kontrol in inšpek- 
cijskih pregledov, 
- evidenco o davčnih kršitvah in izrečenih kaznih. 

Vsebino evidenc iz prejšnjega odstavka predpiše minister za 
finance na predlog direktorja Davčne uprave. 

31. člen 

Za postopke zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja, 
uporabe in arhiviranja podatkov, vsebovanih v davčnih evi- 
dencah, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih 
podatkov, če ni z zakonom o davčnem postopku drugače 
določeno. 

Vrsto in vsebino zaupnih podatkov, vsebovanih v davčnih 
evidencah, način varovanja teh podatkov in način razpolaga- 
nja z njimi predpiše minister za finance. 

6. POSEBNE DOLOČBE 

32. člen 

Pooblaščena uradna oseba (v nadaljnjem besedilu: pooblaš- 
čen delavec) v davčnem organu je inšpektor in davčni izterje- 
valec. 

33. člen 

Pooblaščeni delavec se izkaže s službeno izkaznico. 

Službeno izkaznico izda direktor Davčne uprave. 

Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo pred- 
piše minister za finance. 

34. člen 

Delavec Davčne uprave ne sme sodelovati pri vodenju gospo- 
darskih družb ali drugih oseb, ki opravljajo pridobitno dejav- 
nost in tudi ne sme opravljati zasebne dejavnosti. 

Delavec Davčne uprave ne sme opravljati knjigovodskih, raču- 
novodskih in podobnih storitev ter storitev davčnega svetova- 
nja pri davčnih zavezancih. 

35. član 

Inšpektor ne sme opravljati inšpekcijskega pregleda pri osebi: 

- ki je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli 
kolena, v stranski pa do četrtega kolena, ali če je z njim 
v zakonu ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to ali je 
zakonska zveza prenehala, 

- kjer je skrbnik, oskrbovanec, posvojenec ali posvojitelj 
lastnika, poslovodnega organa ali članov organov upravljanja 
pravne osebe, 

- kjer je delničar. 

36. člen 

Delavec Davčne uprave ne sme uporabljati informacij, podat- 

kov ali spoznanj, do katerih ima dostop pri opravljanju službe- 
nih nalog, v neslužbene namene. 

Delavec Davčne uprave ne sme uporabljati in dajati informa- 
cij, podatkov in spoznanj za doseganje kakršnekoli premo- 
ženjske ali druge koristi za sebe ali drugo osebo. 

Dolžnost varovanja poslovne in druge tajnosti traja tudi po 
prenehanju delovnega razmerja v davčnem organu. 

37. člen 

Kršitev določb 34., 35. in 36. člena tega zakona se šteje z« 
hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep 
prenehanja delovnega razmerja in ugotavlja odškodninski 
odgovornost delavca. 

38. člen 

Delavcem Davčne uprave, ki opravljajo nadzor in izterjavo 
pripada dodatek za ovrednotenje posebne odgovornosti te' J 
zaradi omejitev, ki izhajajo iz dela. a 

Višino dodatka določi Vlada 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Akt o notranji organizaciji v Glavnem uradu, davčnih i" - 
posebnem uradu ter sistemizacija morata biti sprejeta v tref p 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. a 

S 

40. člen 

Do uvedbe davčne številke se kot identifikacijska števili*1 

davčnega zavezanca za pravne osebe uporablja matična S'f 

vilka iz poslovnega registra Republike Slovenije, za fizič"* 
osebe pa EMŠO oz. EMŠT. 

Davčna številka se v skladu z zakonom o davčnem postop*1 

prične uporabljati 1. januarja 1996. 

41. člen 

Davčna uprava prične z delom 1. julija 1995, (varianta: ' 
januarja 1996). 

42. člen 

Delavci Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljnj^ 
besedilu: Republiška uprava) ter delavci Agencije Republi* 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
nadaljnjem besedilu: Agencija), ki opravljajo naloge inšp«' 
cijskih pregledov, postanejo 1. julija 1995 (varianta: 1. jan* 
arja 1996) delavci Davčne uprave. , 

Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sisteC' 
zacije delovnih mest in nomenklature nazivov nesprert" 
njena. 

43. člen Mi 
h 

Delavci Agencije in delavci Republiške uprave, ki 
naloge inšpekcijskih pregledov v Davčni upravi, morajo op" ' 
viti strokovni izpit iz 24. člena tega zakona v dveh letih 0 

njegove uveljavitve. n 
fa 
i it 
w/< 44. člen 

Naloge kontrole po 41. do 44. členu zakona o Agenciji rep" ** 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informira"' ^ 
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(Uradni list RS, 48/94) opravlja Agencija še od dneva, ko se 
začne uporabljati ta zakon, do 31. decembra 1996. 

a- 

45. člen 

ic Davčna uprava opravlja naloge s sredstvi in v prostorih Agen- 
cije in Republiške uprave. 

Vlada lahko določi, da se del prostorov in sredstev iz prejš- 
njega odstavka nameni za potrebe drugih organov in organi- 

ri *acij. 
sp 
<3 46. člen 

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, prenehajo veljati 

zakon o davčni službi (Uradni list Republike Slovenije št. 14/ 
92 in 17/92) in določbe 45. do 59. člena zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje. 

Določbe druge alineje prvega odstavka 4. člena in 40. in 41. 
člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje prenehajo veljati 31. decem- 
bra 1996. 

47. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja se od 1. julija 1995 (varianta: 1. 
januarja 1996). 

OBRAZLOŽITEV 
e S tem zakonom se urejajo organizacija, naloge In pristojno- 

*ti davčne službe, ki je samostojen organ v okviru Mlnlstr- 
'tva za finance. 

V svetu so znane tri glavne oblike organiziranosti davčnega 
sektorja, ki se nanašajo na pristojnosti. Pristojnost za davčno 
Politiko in službo: 

- je lahko v pristojnosti različnih vladnih resorjev, kot na 
Primer v Kanadi in Novi Zelandiji, 

' - sta jasno ločeni na višjem nivoju znotraj enega ministrstva, 
B Pri čemer je davčna služba odgovorna neposredno ministru 

aJi državnemu sekretarju, kot je to značilnost npr. v Danski, 
Švedski, Veliki Britaniji ali ZDA, ali 
" Pa sta pristojnosti za politiko in službo združeni ali ločeni 
samo na nižjem nivoju znotraj ministrstva, kot je to značilnost 

0 nPr. v Avstriji, Italiji ali Belgiji. 

jj J'sa/ca od navedenih oblik ima svoje prednosti in pomanjklji- 

Zakon določa vzpostavitev davčne službe kot organa 
v sestavi. Prednosti take izbire so: neodvisnost od politike pri 
8dministriranju (pobiranju) davkov, avtonomnost organizira- 
la in odločanje na nivoju ministra za finance. Taka reiltev je 
'"d/ v skladu z zakonom o organizaciji ministrstva. Predlo- 
žni zakon sledi tako viziji projekta, kl ga /e Vlada RS 
Potrdila na svoji seji dne 13. maja 1993. 

' Haloge davčne službe 

" drugem členu so opredeljene temeljne naloge davčne 
s'utbe, ki vključujejo predvsem registracijo davčnih zavezan- 
c

rt
6v oziroma davkoplačevalcev, organiziranje ter vodenje 

> Učnega registra skozi enoten davčno informacijski sistem, 
Umerjanje, pobiranje in izterjava davkov, opravljanje nad- 
ura, vodenje davčnega postopka, skrb za kontinuirano izo- 
braževanje in usposabljanje delavcev v davčni službi. 

Organiziranost In pristojnosti 
Haloge davčne službe izvaja Davčna uprava Republike Slove- 
"J/s, ki poleg nalog iz drugega člena, lahko na podlagi zakona 
a" Pogodbe pobira in nadzira dajatve tudi za lokalne skupno- 

** in sklade 

^avčna uprava je samostojen enoten upravni organ v sestavi 
ministrstva za finance. Delovala bo na dveh ravneh. Običajno 
I* davčna služba organizirana dvo ali tronivojsko, odvisno od 

\i\ '®9a ali je lokalni nivo organiziran po sistemu notranjih orga- 
tacijskih enot območnih davčnih uradov ali kot najnižji nivo 

C kovanja davčne službe. 

^aio davčne uprave vodi Glavni urad, za širše teritorialno 
Mavčno) območje se ustanovijo območni davčni uradi z nje- 
'rni notranjimi organizacijskimi enotami, izpostavami. Šte- 
"°, sedež in davčno območje davčnih uradov določi Vlada. 

ipl *9 velika podjetja, (banke, zavarovalnice), igralnice in družbe 
if- Jfključni lasti tujih oseb bo ustanovljen posebni davčni urad. 

davilo območnih enot bo primerno glede na teritorijalno 

razporeditev davčnih zavezancev. Ne sme biti preveliko, tako 
da je mogoče z njimi tudi učinkovito upravljati. 

Izpostave, kot notranje organizacijske enote območnih davč- 
nih uradov, se lahko ustanovijo za območje ene ali več lokal- 
nih skupnosti. Z aktom o notranji organizaciji se določi število 
in sedež in obseg nalog izpostav. 

Glavni urad bo pristojen za registracijo davčnih zavezancev, 
vključujoč kodifikacijo in ažuriranje podatkov, skrbel bo za 
pravilno in enotno izvajanje davčnih in drugih predpisov, ki 
vplivajo na ravnanje davčnih zavezancev in predlagal 
ustrezne ukrepe in spremembe. Glavni urad Davčne uprave 
bo skrbel za metodološko vodenje, usklajevanje in organizira- 
nje dela v območnih davčnih uradih. Izvajanje zakonov bo 
poverjeno davčnim uradom. 

Davčni uradi bodo izvajali registracijo davčnih zavezancev 
v skladu z zakonom o davčnem postopku, naloge odmerjanja, 
pobiranja, knjiženja in obračunavanja plačanih dajatev ter 
tako vzdrževali davčne evidence. Izvajanje davčnega nadzora 
bo v pristojnosti Davčnih uradov. Davčni urad bo pristojen 
tudi za davčni postopek na prvi stopnji. 

Notranja organiziranost Glavnega urada in davčnih uradov bo 
določena z aktom o organizaciji, ki ga sprejme minister na 
predlog direktorja Davčne uprave. 

Sistemizacijo delovnih mest predpiše direktor Davčne uprave 
v soglasju z ministrom in vlado. 

Davčno upravo in glavni urad vodi direktor, ki ima namest- 
nika. Za svoje delo sta odgovorna ministru za finance. Odgo- 
vorne delavce imenuje na predlog ministra za finance Vlada 
Republike Slovenije. Minister za finance imenuje direktorje 
območnih davčnih uradov in pomočnike direktorja Davčne 
uprave na predlog direktorja davčne uprave. 

Davčni nadzor 

Davčni nadzor izvajajo davčni inšpektorji v skladu z zakonom 
o davčnem postopku. Na podlagi dosedanjih izkušenj je 
neučinkovitost davčnih služb posledica predvsem premajhnih 
pristojnosti davčnih inšpektorjev. Pri oblikovanju zakonskih 
rešitev se je sledilo sedanjim izkušnjam, zakonu o upravi in 
tujim izkušnjam. 

Z rešitvami, predlaganimi v členih od 13 do vključno 24 se 
urejajo vprašanja povezana z učinkovitostjo davčnih inšpek- 
torjev, ki naj bi imeli pravico pregledati poslovne prostore, 
naprave, blago, knjige, vso dokumentacijo, ki omogoča vpo- 
gled v poslovanje davčnega zavezanca z namenom, da ugo- 
tovi izpolnjevanje davčnih obveznosti. 

V postopkih davčnega nadzora se lahko davčni inšpektor 
obrne na pomoč k strokovnim institucijam in drugim držav- 
nim organom. 
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Pravica inšpektorja je, da ob pregledu ugotavlja podatke 
o številu zaposlenih in jih primerja s prijavljenimi podatki 
o davčni evidenci. Prav tako lahko pregleda listine, ki sprem- 
ljajo blago na poti ali pri transportu. S pomočjo policije lahko 
za ta namen posebej uredi prometni režim. Pristojnost inšpek- 
torja je tudi, da ob ponavljanju kršitev predlaga predstojniku 
izdajo odločbe o zapečatenju poslovnih prostorov. Lahko 
izreče tudi mandatno kazen. 

V zadnji določbi poglavja zakona o davčnem nadzoru je 
določeno, da mora davčni inšpektor opraviti poseben stro- 
kovni izpit za davčnega inšpektorja. Tega bodo morali opraviti 
tudi vsi sedanji inšpektorji v roku dveh let po uveljavitvi 
zakona. 

Za zadeve s področja inšpekcije, ki niso posebej urejene v tem 
zakonu se uporabljajo določbe zakona o upravi. 

Davčni register in davčne evidence 

Zakon posebej opredeljuje vzpostavljanje in sestavo, vodenje 
in vzdrževanje davčnih evidenc, katere vrsto, obliko in vsebno 
predpisuje minister za finance v skladu z določbami tega 
zakona. Davčne evidence in register se vodijo na osnovi 
davčne številke. Način določanja in obvezna uporaba davčne 
številke je določena z zakonom o davčnem postopku. 

29. člen tega zakona določa minimalne obvezne podatke 
o davčnem zavezancu, ki so zajeti v davčnem registru. 

Posebne določbe 

V posebnih določbah zakon opredeljuje zakonitost delavcev 
s posebnimi pooblastili ter njihove pravne omejitve, ki izha- 
jajo iz narave dela. 

Davčni uslužbenci so običajno nagrajevani po kriterijih, ki 
veljajo za vse državne uslužbence. Načeloma ie višina plač 

Predlog oblikovanja območnih davčnih uradov 

Predloga predvideva vzpostavitev Glavnega urada Davčne 
uprave v Ljubljani, območnih Davčnih uradov pa v Ljubljani (3 
uradi), Mariboru, Celju, Kranju, Novi Gorici, Kopru, Novem 
mestu in Murski Soboti. V primerjavi s sedanjo organizira- 
nostjo predlog predvideva manjše število območnih Davčnih 
uradov, tudi zaradi učinkovitega upravljanja. Teritorialno 
območje sedanje podružnice Velenje naj bi tako zajemal 
davčni urad Celje, območje Krškega davčni urad Novo mesto, 
območje Postojne Koper (zaradi zaokroženosti celote in turi- 
stične specifike davčnih zavezancev), območje Ptuja Murska 
Sobota (kjer gre za izrazito agrarno področje - cca. 7% 
prebivalstva so davčni zavezanci od kmetijstva) ter območje 
Trbovelj in Kočevja davčni urad Ljubljana. Tako zaokrožene 
celote bodo imele še zlasti pomen ob uvedbi davka na dodano 
vrednost, kjer bodo postopki davčne in carinske službe 
močno povezani. 

1. DAVČNI URAD LJUBLJANA MESTO 
obsega območje sedanjih ljubljanskih občin (5) (varianta: 
nove mestne občine). 

2. DAVČNI URAD LJUBLJANA OKOLICA 
obsega sedanje občine: Cerknica, Kamnik, Domžale, Grosup- 
lje, Hrastnik, Kočevje, Zagorje, Trbovlje, Ribnica, Litija, Loga- 
tec in Vrhnika (12). 

3. DAVČNI URAD LJUBLJANA 
za velika podjetja, zavarovalnice, banke, mednarodne družbe, 
ki bodo v izključni lasti tujih oseb, bo obsegal celotno ozemlje 
Republike Slovenije. 

4. DAVČNI URAD MARIBOR 
obsega območie sedaniih občin: Pesnica, Maribor, Lenart, 

odvisna od stopnje izobrazbe in posebnih znanj, ki so 
potrebne za opravljanje določenih del, od finančnega rizika, 
zlasti pa od vrste odgovornosti in pristojnosti, ki jo ima posa- 
mezen usluženec v državni upravi. Vsak uslužbenec lahko po 
določenem obdobju napreduje znotraj posameznega plačil- 
nega razreda. V posameznih državah so običajno davčni 
inšpektorji bolje plačani kot inšpektorji drugih državnih orga- 
nov. V Avstriji dobijo davčni inšpektorji posebno plačilo zi 
opravljeno delo. Seveda pa je nagrajevanje delavcev v davčni 
upravi od države do države različno. 

Danes so delavci Agencije bistveno bolj nagrajevani od delav- 
cev v Republiški upravi. Za novo davčno službo je izredno 
pomembno, da prevzame dosedanje izkušnje in znanje il 
Agencije. Z znižanjem plač tem delavcem iz Agencije b> 
Davčna uprava mnogo več izgubila, kot bi izgubila, če plači 
ostanejo na sedanjem nivoju. Gre za prehodno obdobje in zi 
učinkovitost nove davčne službe. Z zakonom je predlagano 
da delavci, ki bodo opravljali davčni nadzor v novi davčn1 

službi prejmejo višje plače tudi zaradi posebnih pogojev, kol 
to velja za delavce v državni upravi. 

Prehodne in končne določbe 

Po ustanovitvi Davčne uprave naj bi le-ta prevzela delavci 
Republiške uprave in inšpektorje (delavce v nadzoru) Agerr 
cije. Davčna uprava se ustanovi 1. julija 1995 (varianta ' 
januarja 1996). Davčni inšpektorji opravljajo nadzor pri davt 
nih zavezancih kot inšpektorji Davčne uprave, inšpektoft 
morajo opraviti strokovni izpit v roku 2 let po uveljavit* 
zakona. 

Zakon posebej opredeljuje uporabo identifikacijske številiW 
do uvedbe enotne davčne številke davčnih zavezancev i1 

njeno uporabo po 1. januarju 1996. 

Davčna uprava deluje v prostorih in s sredstvi sedanje Rep* 
bliške uprave in Agencije, 

Ruše, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slove' 
Gradec, Ravne, Ptuj in Ormož (11). 
(VARIANTA: Območje Ptuja in Ormoža zaradi posebno* 
kmetijskega sektorja priključiti Davčnemu uradnu v M. & 
boti). 

5. DAVČNI URAD CELJE 

obsega območje sedanjih občin: Celje, Laško, Žalec, Šentj1' 
Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Mozirje in Velenje (' 

6. DAVČNI URAD KRANJ 

obsega območje sedanjih občin: Kranj, Tržič, Jesenic1 

Škofja Loka in Radovljica (5). 

7. DAVČNI URAD NOVA GORICA 

obsega območje sedanjih občin: Nova Gorica, Ajdovščf' 
Idrija in Tolmin (4). 

8. DAVČNI URAD KOPER 
obsega območje sedanjih občin: Koper, Izola, Piran, Seža1" 
Postojna in Ilirska Bistrica (6). 

9. DAVČNI URAD NOVO MESTO 
obsega območje sedanje občine: Krško, Sevnica, Brež 
Trebnje, Novo mesto, Metliko in Črnomelj (7). 

10. DAVČNI URAD MURSKA SOBOTA 

obsega območje sedanje občine: Murska Sobota, Goffi 

Radgona, Lendava, Ljutomer, Ptuj in Ormož (6). 
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OPOMBA: 

Podatki za LJubljano obsegajo območja podružnic Agencije za pla- 
čilni promet, kjer se nahaiajo tudi izpostave RUJP, Ljubljana, Kočevje 
in Trbovlje; podatki za Maribor območje podružnic Maribora in Ptuja; 
podatki za Celje območje podružnic Celje in Velenje; podatki za Koper 
območje podružnic Koper in Postojna; podatki za Novo mesto 
območje podružnic Novo mesto in KrSko. 

* Podatki za Število prebivalcev (popis 1991) ter Število obrtnikov (za 
december 1992 - podatki RRC) ter Število obrtnikov in pravnih oseb 

(junij 1994) so povzeti po podatkih Zavoda RS za statistiko; p°df! 
št. dav. napovedi za dohodnino za leto 1992 in it. zavezancev s*' 
kmetijstva (kataster za leto 1992) pa iz podatkov Republiškegat* 
skega centra. 
3. Podatki o Številu zaposlenih so povzeti samo za omenjen*' 
v RUJP in Agenciji z dne 28. 2. 1993 iz poročila delovne skupi]* 
organizacijo in kadre v okviru projekta nove davčne službe. Pod10 

A, B, C, D in E se nanaSajo na Število zaposlenih v Republiški up'' 
javne prihodke, medtem ko se podatki pod točko F in G nanaW 
Agencijo. 
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Osnove za projekt vzpostavitve nove davčne službe 

SPLOŠNO 

Davčna služba Republike Slovenije bo enoten organ v sestavi 
Ministrstva za finance in vključevala vse davčne naloge, ki jih 
sedaj opravljata (v delu) Agencija za plačilni promet, inšpicira- 
nje in statistiko (v nadaljevanju: Agencija) in Republiška 
uprava za javne prihodke (v nadaljevanju: RUJP). Davčna 
uprava naj bi bila ustanovljena kot nova davčna služba, ki ne 
Pomeni združitev dosedanjih dveh služb, ampak le prevzem 
njunih nalog ter kadrovskih in materialnih virov. Tako izho- 
dišče nudi bistveno manj naporov in stroškov, ki bi bili pove- 
zani s tako vzpostavitvijo službe, zlasti pa daje jamstvo za 
kontinuirano finansiranje delovanja slovenske države. 

Pri oblikovanju zakona smo sledili osnovni strategiji vzpostav- 
'Janja nove Davčne uprave, ki iz analize stanja upošteva vse 
Prednosti sedanjih postopkov pobiranja in kontrole izvrševa- 
nja davčnih obveznosti na eni strani, po drugi pa pristopili 
* vzpostavitvi tistih segmentov in postopkov nove davčne 
uprave, ki so danes pomanjkljivo ali pa sploh niso razviti 
y smislu delovanja davčnih služb zahodnih držav. Sedanje 
jskušnje in znanje na področju: odmere, knjiženje, inšpekcije 
[n izterjave pri fizičnih osebah, ter postopki kontrole in 
jnšpekcije pri pravnih osebah so vir, na katerega bo slonelo 
>ydi delovanje nove davčne službe. Zato je potrebno zagoto- 
viti. da se to stanje tudi dejansko prevzame v novo davčno 
službo. 

Sistem delovanja davčne uprave bo zlasti z uvedbo davka na 

dodano vrednost temeljil na indirektnem obdavčenju. Uvedba 
tega davka bo vplivala na povezanost postopkov med davčno 
in carinsko službo, obenem pa vplivala na organizacijo 
odmere in pobiranja novega davka. Zato je novi zakon 
o davčni službi naravnan tako, da bo omogočal neprestan 
razvoj davčne službe, ki ga bo mogoče razviti v kompleksnejši 
sistem z možnostjo uvajanja novih davkov, ki jih bo lahko 
pobirati in nadzirati. 

Sistematizacija delovnih mest in število lokalnih enot bo 
odvisna od števila davčnih zavezancev in od ekonomičnosti, 
kar pomeni, da morajo biti stroški poslovanja v učinkovitem 
razmerju do pobranih dajatev. Primerjalna analiza sedanjega 
stanja v primerjavi s tujimi davčnimi službami bo pokazala 
možen obseg števila zaposlenih v davčni službi. Število zapo- 
slenih v začetni fazi ne bo zagotavljala pokritosti sistemizira- 
nih delovnih mest. Zato bo procesu kadrovanja in usposablja- 
nja v skladu s sprotnimi in osnovnimi potrebami posvečena 
velika pozornost. Sedanja struktura zaposlenih po posamez- 
nih oddelkih se bo glede na novo organiziranost spremenila, 
saj bo težišče dela na davčnem nadzoru (ex post kontroli). 
V tem delu predvidevamo, da se bo število davčnih inšpektor- 
jev bistveno povečalo zlasti glede na nagel porast podjetij 
v zasebni lasti in število obrtnikov. Prenos težišča dela na 
naknadno kontrolo bo nujno zahteval dodatno usposabljanje 
zlasti davčnih inšpektorjev, kasneje pa tudi ostalih davčnih 
uslužbencev. Zato bo postavitev permanentnih oblik izobra- 
ževanja nujna že v prvem letu delovanja davčne uprave. 
Posebna pozornost pa bo veljala tudi politiki plač in sistemu 
nagrajevanja davčnih uslužbencev. 

Naslednji meseci morajo biti posvečeni pripravi smernic za projekt in njihovo reverjanje predvsem v 
Ministrstvu za finance. 

X 
Združitev tujih in 

obstoječih domačih 
Izkušenj v procesu 

odločanja 

Konsenz / strinjanje 
Ključnih oseb o dokončni 
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glavnega načrta 
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Projekt davčne uprave je stičišče različnih projektov 

Projekt davčne uprave je še vedno v preliminarni fazi in zahteva stabilen zakonski okvi' 
pred začetkom delovanja 
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Zaradi kompleksnosti postopkov združevanja sedanjih davč- 
nih organov in zaradi medsebojne povezanosti podprojektov 
bo proces vzpostavljanja davčne službe potekal v več fazah. 

VZPOSTAVITEV PROJEKTA IN PRIPRAVA ZAKONODAJNIH 
PODLAG 

USTANOVITEV NOVE DAVČNE UPRAVE Z VZPOSTAVITVIJO 
ENOTNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA, VZPOSTAVITEV 
davčno informacijskega sistema, vključujoč 
enoten davčni register, vzpostavitev 
permanentnih oblik izobraževanja 

popolna ločitev plačilnega in davčnega sistema, 
sprememba materialnih predpisov in uveljavitev 
davka na dodano vrednost 

posamezne faze projekta 

Vzpostavljanje davčne službe bo potekalo v treh fazah: 
Prva faza bo potekala v času do sprejema davčne zako- 

nodaje in se nanaša na vzpostavitev projektnega vodenja, 
Pripravi podrobnega časovnega načrta za vzpostavitev 
davčne službe, pripravi smernic za delovanje projekta, določi- 
tev oddelkov Glavnega urada. 

Delo projekta je interdisciplinarno in pomeni usklajeno sode- 
!ovanje med podprojekti. 

Do sprejema ustrezne davčne zakonodaje, ki jo predvidevamo 
najkasneje do konca prvega kvartala 1995, morajo biti izve- 
dene naslednje naloge: 

- vzpostavitev stikov z javnostjo v podporo sprejemanju 
davčne zakonodaje 
~ vzpostavitev projektnega vodenja s potrebno logistiko 
(prostori, oprema in financiranje) 
~ podrobna izdelava projekta: 

~ priprava postopkov za izvajanje nove davčne zakonodaje 
~ priprava postopkov za upravljanje, organizacijo in delov- 
nih postopkov 
~ izdelava kadrovske politike in politike plač 
~ primerjalna študija o informacijskem sistemu in odločitev 
0 vzpostavitvi informacijskega centra 

il ~ priprava ustreznih finančnih kazalcev kot podlaga za vzpo- 
stavitev davčnih evidenc v skladu z davčnimi predpisi 
~ priprava načrta in strategije izvajanja posameznih nalog 
Podprojektnih skupin in zagotovitev pogojev za delovanje, 

~ priprava študijske ločitve davčne od plačilne funkcije 
v sedanjem sistemu pobiranja davkov 

2. Druga faza se začenja s sprejetjem zakona o davčni službi 
•n zakona o davčnem postopku v Državnem zboru. Najkasneje 
v 90 dneh od sprejema zakonodaje bo izdelana makro in 
mikro organizacija davčne službe in sistemizacija delovnih 
mest. Sočasno bo potekal projekt priprave vzpostavitve 
naknadne kontrole - nadzora davčnih zavezancev, vključujoč 
'zobraževanje in usposabljanje ter projekt vzpostavitve 
novega davčno informacijskega sistema. Zato bo potrebna 
zelo hitra odločitev o izgradnji centralnega informacijskega 
centra v okviru ministrstva za finance, še predno bo sprejeta 
ustrezna davčna zakonodaja. 

Delovanje moderne in učinkovite davčne službe temelji na 
'"formacijsko podprtem enotnem registru vseh davčnih zave- 
zancev. Temeljil bo na hitrem dostopu do teh podatkov ter na 
sposobnost prilagajanja glede na potrebe in zahteve davčne 
službe. Vzpostavitev nove enotne podatkovne baze bo 
Odvisna od obstoječih registrov prebivalstva in podjetij ter 
Podatkovnih baz fizičnih in pravnih oseb in bo temeljila na 
Posnetku in analizi stanja, določitvi osnovnih sestavin registra 
davčnih zavezancev in oblikovanju potrebnih informacij. Tako 
oodo pri oblikovanju novega registra in davčnih evidenc upo- 
rabljene nekatere komponente sedanjih podatkovnih baz. 
Magister se bo vpeljal že v začetni fazi projekta nove davčne 

službe, ki bo služil tako v namen obdavčitve davčnih zavezan- 
cev, kakor tudi za kasnejši obračun davka na dodano vred- 
nost. Priprava na vzpostavitev enotnega davčnega registra bo 
temeljila tudi na oblikovanju strategije vzpodbujanja prosto- 
voljnega obdavčenja v smislu poenostavitve in hitrosti 
postopka, razvijanju potrebnih postopkov za identifikacijo in 
odkrivanje dolžnikov, na pomoči davčnim zavezancem ter 
pripravi in izdaji potrebnih obrazcev za postopek registracije. 
Funkcija novega davčno informacijskega sistema na nivoju 
Glavnega urada in območnih davčnih uradov bo vključevala 
postopke registracije in drugih evidenc, davčnega knjigovod- 
stva, povezanost z lokalnimi enotami za odmero in pobiranje 
davkov (tudi delom carinske uprave) ter z institucijami za 
plačilni promet na eni ter proračunom na drugi strani. Končen 
rezultat vzpostavitve enotne podatkovne baze za t. i. fizične in 
pravne osebe bo služil za uvedbo davčne številke, s katerimi 
želimo identificirati davčnega zavezanca. * 

Funkcija davčnega nadzora bo vključevala predhoden proces 
izobraževanja sedanjih delavcev in zaposlovanje novih delav- 
cev v nadzoru Druga faza se bo začela kot pripravljalni del že 
v prvi fazi. Izoblikovana bo mikro organizacija. 

Vzporedno s postopki sprejemanja zakonodaje bodo potekale 
naslednje aktivnosti: 

- izdelava mikro organizacije davčnih uradov z izpostavami 
- izdelava podrobnih postopkov in metod dela za vse službe 
Davčne uprave 
- priprava in planiranje dela Glavnega urada in davčnih 
uradov 
- priprava in sprejem notranjih aktov za delovanje Davčne 
uprave 
- prehod zaposlenih iz Republiške uprave in Agencije v novo 
Davčno upravo 
- vzpostavitev izobraževalnega centra in izvajanje izobraže- 
valnega procesa 
- kadrovanje in izobraževanje novih davčnih uslužbencev 
- vzpostavljanje davčnih evidenc z uporabo davčne številke 
- vzpostavljanje davčnega knjigovodstva 
- oblikovanje ustreznih obrazcev za davčne zavezance 
- izgradnja davčno informacijskega sistema na nivoju Glav- 
nega urada in Davčnih uradov v smislu programske in strojne 
opreme 
- priprava ustrezne literature za davčne zavezance 

3. Tretja faza, ki se bo začela že v drugi fazi projekta, bo 
pomenila prevzem vseh funkcij od sedanjih davčni služb, 
ločitev plačilne od davčne funkcije v sedanjem načinu pobira- 
nja dajatev in dokončno nastavitvijo davčnega modela in 
ustreznimi spremembami davčno materialnih predpisov ter 
uveljavitev novega davka na dodano vrednost 

Naloge tretje faze, v letu 1996 in prvi polovici 1997, so: 

- testiranje programske opreme za delo izpostav in delovanje 
mrežne povezanosti davčno inforamcijskega sistema 
- sprememba finančnih in davčnih predpisov 
- ločitev plačilne in davčne funkcije 
- uvedba davka na dodano vrednost 
Sedanji sistem pobiranja davkov za pravne osebe, ki pomeni 
približno 90% pobranih dajatev, bo ostal v prehodnem 
obdobju povezan s plačilnim prometom. Do ločitve plačilne 
in kontrolne funkcije bo prišlo po vzpostavitvi in oblikovanju 
novega davčno informacijskega sistema, vzpostavitvi na novo 
organiziranega davčnega nadzora in ob dokončni transfor- 
maciji plačilnega prometa. 

ODGOVORNOST ZA IZVEDBO NALOG 

Učinkovito vodenje projekta vzpostavitve davčne službe zah- 
teva natančen proces odločitev in odgovornosti. Vsak pri- 
stojni nivo je pooblaščen za delokrog odgovornosti. Načelo 
projektnega vodenja sloni na predpostavki, da vsak podpro- 
jekt vodi en vodja, ki je ves čas odgovoren za svoj podprojekt 
in za postavitev delovnih skupin. Predlagana projektna struk- 
tura se bo razvijala v skladu z strategijo projekta. V prvi fazi 
projekta bo vzpostavljena projektna skupina med 10 in 15 
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člani, interdisciplinarno, ki bo nosilec razvoja projekta tudi po 
vzpostavitvi Davčne uprave. Vodja projekta bo pripravil 
pismena pooblastila (naloge, odgovornosti, rokovnik, finansi- 
ranje) za vodje, ki bodo vodili posamezne podprojekte, ki so: 

- obveščanje davčnih zavezancev, 
- izvajanje davčne zakonodaje z pravno podporo, 
- upravljanje, organizacija in delovni postopki, 
- kadrovska politika in izobraževanje ter 
- davčno informacijski sistem. 

A) OBVEŠČANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV 

- organiziranje srečanj in izmenjava informacij z davčnimi 
zavezanci, 
- svetovanje na področju poenostavitve obrazcev in izvajanja 
postopkov, 
- priprava komunikacijske strategije sodelovanja z davčnimi 
zavezanci, 
- organiziranje telefonskega sodelovanja, 
- sodelovanje v pripravi vsebine za izobraževanje davčnih 
uslužbencev. 

B) IZVAJANJE DAVČNE ZAKONODAJE Z PRAVNO 
PODPORO 

- priprava postopkovnega priročnika za interno uporabo, ki 
vključuje: odmero, pobiranje davkov, registracijo davčnih 
zavezancev, davčno knjigovodstvo, kontroliranje in inšpicira- 
nje, pritožbe, izterjavo..., 
- identificiranje zakonskih potreb, odločb oz. notranjih 
aktov, 
- priprava pogodb z lokalnimi skupnostmi in finančnimi 
institucijami ter skladi, 

C) UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA IN DELOVNI POSTOPKI 

- oblikovanje upravljalskih ciljev in delovnih standardov 
(sestavine za program nadziranja), 
- struktura, krajevna vzpostavitev in podrobna organizacija 
Glavnega urada, davčnih uradov, 
- podrobni delovni postopki (sistem urejanja aktov), 

- organizacija prehoda kadrov, opreme in prostorov v novi 
Davčno upravo, 
- logistika, 

D) KADROVSKA POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE 

- vodenje kadrovskih resursov: oblikovanje potrebnih znafl 
in ustrezne kadrovske strukture glede na položaj in napredo 
vanje, glede na ustrezne sposobnosti, vodenje politike vod 
stvenega kadra, 
- identificiranje in vodenje bodočih kadrovskih potreb, 
- določiti politiko zaposlovanja in izobraževanja, krajevni f 
funkcionalni transferi zaposlenih, 
- načrtovanje in vzpostavitev izobraževalnega centra, 
- določiti upravne postopke zaposlovanja, 

E) DAVČNO INFORMACIJSKI SISTEM 

- vzpostavitev enotnega nacionalnega registra, 
- določitev potreb in izvajanje podrobnega opisa del, 
- priprava na odločitev: razvijati ali kupiti davčno informacij 
ski sistem, 
- vodenje projektne skupine ali pridobiti dobavitelja, 

STRATEGIJA STIKOV Z JAVNOSTJO 

V dodatku podprojektov je vzpostavljena funkcija stikov z j a« 
nostjo, ki vključuje naslednje naloge: 
- pomoč pri lažjem sprejemanju davčne zakonodaje v proč« 
duri, 
- organiziranje stikov za uradno vzpostavitev Glavne?1 

urada (npr. mednarodna konferenca o davčni reformi v Ljo" 
Ijani), 
- komunikacija znotraj projekta 
- komuniciranje z interno javnostjo, zaposleni Republik 
upravi in Agenciji. 

Delo lahko začne tako) pod naslednjimi pogoji: 

- postavitev vodje in projektnega tima 
- zagotovitev ustreznih prostorov in opreme 
- potrditev finančnih sredstev za delo projekta 

e 

   > ^ 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O DENACIONALIZACIJI - EPA 707 - PRVA OBRAVNAVA 

ŠKETA JOŽEF 
Litijska cesta 224 
Ljubljana-Dobrunje 

Na podlagi podane pobude za vložitev predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji 
sem v 60-dnevnem roku pridobil podporo 12.564 volivcev, 
katerih podpise na predpisanih obrazcih sem predložil 
dne 28. oktobra 1994 pristojni službi Državnega zbora. 
S tem sem izpolnil zakonski pogoj za vložitev predloga 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denaci- 
onalizaciji. 

58. člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
namreč določa, da lahko najmanj 5000 volivcev predloži 
Državnemu zboru predlog zakona. Predlog zakona vam 
v prilogi prilagam, hkrati z zapisnikom o prevzemu in 
pregledu predpisanih obrazcev podpore volivcev. 

Jožef ŠKETA, I. r. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji 

I. OCENA STANJA 

Zakon o denacionalizaciji je bil sprejet oktobra 1991 in objav- 
ljen 29. novembra 1991 v Uradnem listu Republike Slovenije. 
To je bil prvi zakon s področja lastninskega preoblikovanja, 
sprejet kljub strokovnim pomislekom, sorazmerno hitro 
v želji, da se čimprej začne s procesom lastninskega preobli- 
kovanja. Pomisleki so se zavračali s pojasnilom, da se bo 
zakon v toku izvajanja lahko korigiral. Praktično uresničeva- 
nje zakona je pokazalo, da ima dejansko mnoge slabosti in da 
je njegova korekcija nujno potrebna. Obstoječe stanje je 
naslednje: 

- Velika počasnost v realizaciji zakona, kar je predvsem 
posledica izrazite zakonske usmeritve na vračanje posamez- 
nih sredstev v fizični obliki in s tem krnitvi ekonomske ozi- 
roma tehnološke funkcionalnosti kompleksov, ki se ji razum- 
ljivo zavezanci upirajo. Nasprotno pa upravičenci zaradi nesi- 
gurne ali neustrezne odškodnine praviloma vztrajajo na fizič- 
nem vračilu. 

- Proces denacionalizacije spremljajo velike gospodarske 
škode, ki so prav tako posledica funkcionalne krnitve podjetij. 
Te škode so neposredne v podjetjih (zmanjšanje funkcional- 
nosti ostalih sredstev in dejavnosti, povečanje režije, stroški 
razreševanja tehnoloških viškov), ki so v posameznih podjet- 
jih izrazite (lahko povzročijo celo likvidacijo podjetja) v mno- 
gih podjetjih pa sicer manj izrazite, vendar v narodnogospo- 
darskem smislu zaradi številnosti prav tako pomembne. 
Ocena posameznih škod je podana v prilogi. Obdelana so 
samo nekatera področja, zaradi tega te ocene predstavljajo le 
del kompleksne škode v gospodarstvu. Posebej tudi ni obde- 
lana posredna narodnogospodarska škoda zaradi nastajanja 
tehnoloških viškov in zmanjševanja gospodarske aktivnosti. 

Škoda zaradi zmanjšanja funkcionalnosti gospodarstva ni 
nadomestljiva tudi v primeru, če upravičenec uporabi vrnjene 
nepremičnine za gospodarsko dejavnost. 

- Nespoštovanje pravnih, moralnih in ekonomskih princi- 
pov, ki so uveljavljeni v sodobnem svetu. Prenos obveznosti 
države do denacionalizacijskih upravičencev na ramena tistih 
podjetij, ki slučajno posedujejo v preteklosti nacionalizirane 
nepremičnine pridobljene (z nakupi, s prevzemom raznih 
obveznosti ipd.) v dobri veri, da so njihove, ni sprejemljivo. 
Pravica razpolaganja države z dosedanjim družbenim kapita- 
lom se ne more pretvoriti v avtomatično pravico do razpolaga- 
nja s fizičnimi sredstvi pravnih oseb. Podjetja - pravne osebe 
so v dobri veri, da so poslovna sredstva last teh podjetij, 
zaposlovala delavce, organizirala poslovanje, vstopala 
v finančne in poslovne odnose s številnimi partnerji. Država je 
sama z ustavo zaščitila lastništvo in določila pogoje, ki omo- 
gočajo državni odvzem sredstev, seveda na podlagi plačila 
odškodnine. Lastništvo pravnih oseb ščiti tudi Evropska kon- 
vencija o človekovih pravicah, saj je to postala standardna 
pravica sodobnega sveta. Tista določila zakona o denaciona- 

lizaciji, ki ne spoštujejo teh principov in obenem celo povzrff 
čajo narodnogospodarsko škodo so nevaren, nesprejemlji' 
precedens in jih je nujno potrebno korigirati. 

- Nobena od držav, ki so v zadnjih letih sprejemale program' 
reprivatizacije si ni privoščila funkcionalne krnitve obstpječf 
podjetij. Fizično vračanje sredstev je povsod izjema, ki s' 
dopušča samo v primeru ekonomske upravičenosti. Mode' 
reprivatizacije, ki to dokazujejo, so prikazani v prilogi. Na' 
model s poudarkom na fizičnem vračanju nepremičnin (deln* 
takoj, delno z določenim časovnim odlogom) je edinstven, M' 
dovolj jasno dodatno potrjuje njegovo problematičnost. 

- Nastajajo velike nedopustne razlike tako med sami"1 

denacionalizacijskimi upravičenci kot tudi med zavezan' 
(različna vrednost vrnjenih nepremičnin, neadekvatnost 06 
škodnin). 

II. RAZLOGI 

Razlogi zaradi katerih se predlagajo spremembe in dopolnit"' 
obstoječega zakona o denacionalizaciji so naslednji: 

- preprečitev velike narodnogospodarske škode 
- pospešitev procesa denacionalizacije 
- uveljavitev korektnejših pravnih, moralnih in ekonomski' . 
načel v naši državi, kar bi morala biti pomembna stratešK1 

kvaliteta naše države 
- večja izenačitev pravic denacionalizacijskih upravičene«' 
in obveznosti zavezancev 
- pospešitev gospodarskega razvoja. 

III. CILJI IN NAČELA 

Cilj predlaganih sprememb zakona o denacionalizaciji l( 
v prvi vrsti razrešitev temeljnega notranjega nasprotja zakoni 
ki v 20. in 21. členu določa, da nepremičnine ni mogoče vrni' 
v last in posest, če bi bila s tem bistveno okrnjena ekonomsK' 
oziroma tehnološka funkcionalnost kompleksov, tak" 
v naslednjih členih pa zakon to izhodišče v celoti zani*' 
z vzpostavitvijo institucije lastninske pravice. Tudi te nep^ 
mičnine namreč po zakonu takoj preidejo v last upravičenj 
le posest se za določeno obdobje odloži (najkasneje do' 
decembra 1998). To zakonsko prevaro, ko zakon z beseda"1 

nasprotuje fizičnemu vračilu, če je s tem povzročena škod? 
dejansko pa to škodo dopušča, je nujno potrebno odpravi" 

Predlagamo, da se uveljavljanje lastninske pravice omeji le"1 

tiste primere za katere se sporazumeta upravičenec in zavez2 

nec in na tiste primere, kjer eventuelno obstoja dejansK 
emocionalna navezanost upravičenca do določene nepremi' 
nine. S tem bi se omejil obseg vračanja nepremičnin v fizitf 
obliki in dejansko (ne besedno) preprečila krnitev funkciona 
nosti kompleksov. Denacionalizacijski upravičenci s takš11' 
spremembo ne bi smeli biti prikrajšani. Nasprotno, s predi' 
ganimi dopolnitvami zakona o možnostih uporaf 
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. odškodninskih obveznic se njhove pravice izboljšajo. 
Te dopolnitve so naslednje: 

- jasno opredeljena garancija države za odškodninske ob- 
1 veznice 

- zagotovitev možnosti, da prejemniki odškodninskih obvez- 
nic te obveznice uporabi za katerekoli gospodarske naložbe 
(za financiranje lastne dejavnosti, za kapitalske naložbe 
v obstoječa ali nova podjetja) s pomočjo sredstev Republi- 
škega sklada za razvoj. 

Upravičenci bodo torej v zameno za nevračilo posameznih 
fizičnih sredstev pridobili popolno varnost glede izplačila 
odškodnin in možnost uveljavitve svojih terjatev iz denaciona- 
lizacije v najkvalitetnejši kapitalski obliki, to je v obliki teko- 
čega finančnega kapitala za katerekoli gospodarske naložbe 
Po lastni izbiri. Upravičenci bi s tem, namesto uničevalci 

^ slovenskega gospodarstva, postali pospeševalci njegovega 
razvoja. 

* 
Pravico do odškodninske obveznice z navedenimi značil- 

. nostmi pa bi morala pridobiti tudi podjetja, ki so že ali še bodo 
vračala posamezne nepremičnine v last upravičencem. S tem 

Q je odpravljena pravno sporna in v bistvu nepotrebna državna 
jji zaplemba fizičnih sredstev podjetij - pravnih oseb brez pla- 

čila odškodnine. Podjetja ne bodo imela več razloga, da 
nepremičnine, ki za njih nimajo bistvenega funkcionalnega 

i Pomena, ne izročijo upravičencem, ki to želijo, saj bodo lahko 
it z odškodnino pridobili nadomestna produkcijska sredstva za 
5i racionalno gospodarjenje in zaposlitev delavcev. 

ai Škodo zaradi denacionalizacije je možno z navedenimi 
zakonskimi spremembami praktično v celoti odpraviti, 

ji Potrebno je samo, da država za poravnavo krivic, ki jih je 
Povzročila z nacionalizacijo, uporabi sredstva pridobljena s Podržavljanjem dosedanjega družbenega kapitala, ne pa, da 

„i Prenaša svojo obveznost na posamezna podjetja. Tudi 
načelno in etično je edina pravilna rešitev, da sodeluje pri 

4 Poravnavanju denacionalizacijskih obveznosti družbeni kapi- 
*al kot celota. Šele ko bo država poravnala te obveznosti ima 
Pravico usmerjati preostanek kapitala za druge namene. 

'V. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Predlagane spremembe ne bodo povečale obremenitve repu- 
bliškega proračuna. Nasprotno, s predlagano koncepcijo 
Poravnavanja obveznosti do upravičencev in zavezancev tudi 
s Pomočjo Republiškega sklada za razvoj bo močno razbre- 

(II jnenjen Odškodninski sklad tako, da predlagano poroštvo 
Id države za izplačilo odškodnin upravičencem in zavezancem 

v dvajsetletnem obdobju, ne bo, vsaj ne bistveno, obremenje- 
:6> valo republiškega proračuna. Zlasti zaradi možnosti hitrejše 

uveljavitve odškodnine, se bodo predvidoma velik del upravi- 
čencev in praktično vsi zavezanci odločali za gospodarske 
naložbe v raznih oblikah, kar bo težišče denacionalizacijskih 
Poravnav preneslo na Republiški razvojni sklad. Res je sicer, 
<Ja oblikovalci in potencialni koristniki sklada računajo na 

l< druge oblike porabe tega denarja (v skladu s 33. členom 
i3 'akona o lastninskem preoblikovanju podjetij), vendar bi 
iil * opredelitvijo pravice do prioritetnega financiranja gospo- 
iK< barskih naložb na podlagi zastave odškodninskih obveznic 
(0 dosegli najbolj efikasno porabo državnega finančnega kapi- 
iK' Jala, nastalega s prodajo družbenega kapitala in doseženih 
re kapitalskih učinkov. S tem ne bi samo stimulirali nove gospo- 
c> darske naložbe in gospodarski razvoj, ampak bi istočasno 

7 Preprečevali tudi gospodarske škode. Tako kvalitetnega 
irf učinka ne more zagotoviti nobena drugačna uporaba držav- 
ji nega kapitala. Ob predpostavki, da bo Sklad Republike Slove- 
iti nije postal končni (po pokritju investicijskih skladov) lastnik 

30 - 35% vsega dosedanjega družbenega kapitala, lahko 
n> utemeljeno predvidevamo, da bo za potrebe denacionaliza- 
zi ciie porabljenih največ polovico tako pridobljenega držav- 
;k' nega kapitala, verjetno pa bistveno manj. 
ii' 
č, V. POSLEDICE i i' 
Jj * uveljavitvijo predlaganih sprememb zakona o denacionali- 
'' *®ciji lahko še vedno odpravimo glavne pomanjkljivosti 

zakona, ne da bi s tem bistveno posegali v obstoječo kon- 
strukcijo zakona in denacionalizacijski proces, ki se že dolgo 
časa odvija. Tudi ob spremembi zakona je možno zadržati 
visoko stopnjo pravne varnosti udeležencev. 

Vsi dosedaj pravnomočno zaključeni postopki lahko ostanejo 
v veljavi, razen v primeru, če se v skladu z novimi možnostmi, 
ki jih nudi sprememba zakona upravičenec in zavezanec 
soglasno ne dogovorita drugače. Podjetja, ki so že vrnila 
posamezne nepremičnine upravičencem, ne bodo, zaradi 
možnosti uveljavitve odškodninske obveznice, bistveno oško- 
dovana. Tudi denacionalizacijski upravičenci, ki po novih 
pogojih ne bodo mogli uveljaviti fizičnega vračila posamezne 
nepremičnine, ne bodo bistveno oškodovani, kajti nova 
zakonska določila dajejo sigurno garancijo za izplačilo in zelo 
široke možnosti različne uporabe odškodonine, kar dosedanji 
zakon ne zagotavlja. Sprememba predpisa bi v bistvu tudi 
denacionalizacijskim upravičencem izboljšala položaj. 

Predlagana sprememba zakona bi zelo olajšala in pospešila 
razrešitev mnogih dosedanjih zahtevnih denacionalizacijskih 
postopkov (večina težjih primerov je še v razreševanju) in tako 
preprečila mnoge ekonomske, socialne, politične in druge 
probleme. 
V kolikor bo sprejeta državljanska iniciativa za spremembo 
zakona predlagamo, da se spremembe sprejmejo po najhitrej- 
šem možnem postopku. 

1. člen 

V zakonu o denacionalizaciji (Ur. list RS, it. 27/91) se spre- 
meni 22. člen In se glasi: 

Pri pravni osebi - zavezancu, ki poseduje nepremičnino iz 20. 
člena tega zakona lahko upravičenec, če se za to sam odloči, 
uveljavlja lastninski delež v sedanji vrednosti nacionalizira- 
nega premoženja upravičenca. Uveljavitev lastninskega 
deleža upravičenca ne daje zavezancu pravice do odškod- 
nine. 

Če se upravičenec in zavezanec sporazumeta, lahko upraviče- 
nec nepremičnino iz 20. člena tega zakona prevzame v last in 
posest ali pa na njej vzpostavi lastninsko pravico. Brez spora- 
zuma z zavezancem lahko upravičenec vzpostavi na nepre- 
mičnini iz 20. člena lastninsko pravico in po petih letih tudi 
posest v primeru, če predstavlja posamezna nepremičnina za 
upravičenca posebno nematerialno vrednoto. Medsebojna 
razmerja povezana z vzpostavitvijo lastninske pravice dolo- 
čita upravičenec in zavezanec s pisno pogodbo. 

O spornih vprašanjih' glede uveljavljanja lastninskega deleža, 
vzpostavljanja lastninske pravice in vračanja nepremičnin 
v last in posest upravičenca odloča sodišče v nepravdnem 
postopku na predlog upravičenca ali zavezanca. 

2. člen 

23., 27. In 28. člen se črtajo. 

3. člen 

V 42. členu se 1., 2. In 3. odstavek spremenijo tako, da se 
nov odstavek glasi: 

Če se podjetje ali nepremičnina ne vrne v last in posest 
upravičenca oz. če se ne vzpostavi lastninska pravica niti 
lastninski delež v skladu s 1. členom tega zakona v korist 
upravičenca, gre upravičencu odškodnina v obveznicah, izda- 
nih v ta namen (odškodninska obveznica). Odškodninska 
obveznica gre tudi zavezancu, ki vrača nepremičnino v last in 
posest upravičenca ali pristane na lastninsko pravico upravi- 
čenca. 
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4. člen 6. člen 

V 45. členu se dodata 3. In 4. odstavek, ki se glasita: 

Za izplačilo odškodninske obveznice jamči država. 

Upravičenec do odškodninske obveznice ima naslednje pra- 
vice: 
- da lahko z odškodninsko obveznico prednostno odkupi 
tisti kapitalski delež v katerikoli pravni osebi, ki jih Sklad 
Republike Slovenije za razvoj namenja pri oddaji ali zame- 
njavi za lastninske certifikate 
- da lahko z odškodninsko obveznico prednostno odkupi 
kmetijsko zemljišče v Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, 
če se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo 
- da lahko z zastavo odškodninske obveznice pridobi kredit 
pri Skladu Republike Slovenije za razvoj za katerokoli lastno 
gospodarsko dejavnost ali imensko kapitalsko naložbo pod 
enakimi pogoji, kot je izplačljiva odškodninska obveznica, 
s tem da kredit zapade v odplačilo z dnem, ko upravičenec 
odtuji na osnovi tega kredita pridobljena sredstva. 

5. člen 

V 73. členu, v 1. odsta/ku se črtajo besede: 

»ki so jo pridobili odplačno« 

drugi odstavek se spremeni in glasi: 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka gre v obliki odškodninskih 
obveznic. 

Za 95. členom se doda nov 95. a člen, ki se glasi: 
I 

Dogovori in pravnomočne odločbe, sprejete na podlagi i 
zakona o denacionalizaciji (Ur. list R Slovenije štev. 27/91) 
ostanejo v veljavi tudi, če so v nasprotju s tem zakonom i 
sprejetimi spremembami in dopolnitvami Zakona o denaci- [ 
onalizaciji. Lahko pa, če se upravičenec in zavezanec spora- j< 
zumeta, korigirata dogovor ali predlagata spremembo r 
odločbe o denacionalizaciji v skladu s sprejetimi spremem- f 
bami in dopolnitvami zakona. s 

r 
Ne glede na že sprejeti dogovor ali odločbo pa imata tako 
upravičenec kot zavezanec pravico do odškodnine v skladu h 
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o denaci- p 
onalizaciji. 

Podjetja, ki so iz programa lastninjenja že izločila del družbe- 
nega kapitala, ki se zaradi določil tega zakona ohrani 
v podjetju, lahko izdelajo najkasneje v šestih mesecih po 
končanem denacionalizacijskem postopku, dopolnilni pro- 
gram lastninjenja sicer pa tako ohranjeni kapital v celoti 
prenesejo v Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

7. člen ni 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagane spremembe zakona o denacionalizaciji imajo 
namen omogočiti upravičencem, da pri pravnih osebah 
- zavezancih uveljavljajo lastninske deleže (namesto aprior- 
nega vračanja v naravi). To bo po mnenju predlagatelja 
pospešilo proces denacionalizacije, prav tako pa bo zagoto- 
vilo ohranitev funkcionalne celovitosti pravnih oseb zave- 
zancev. 

Vračanje podržavljenega premoženja v last in posest bi bilo 
mogoče le s soglasjem zavezanca, izjemoma brez soglasja pa 
v primeru, če predstavlja posamezna nepremičnina za upravi- 
čenca posebno nematerialno vrednoto. 

Načelo uveljavljanja lastninske pravice narekuje črtanje 23., 
27. in 28. člena veljavnega zakona, saj prav navedene določbe 
podrobneje urejajo načine vračanja v naravi. 

V 3. členu predlaganih sprememb zakona opredeljuje predla- 
gatelj pojem odškodninske obveznice, do katere je upravičen 
upravičenec tedaj, če ni dobil vrnjene nepremičnine ne v last 
niti v posest, prav tako pa ni vzpostavil na nepremičnini 
lastninske pravice. Do odškodninske obveznice in s tem do 
odškodnine pa je upravičen tudi zavezanec, ki vrača nepre- 
mičnino v last in posest upravičenca, oziroma pristane na 
lastninsko pravico upravičenca. 

Navedena določba širi oblike denacionalizacije (vrnitev v last 
in posest, lastninska pravica, lastninski delež, odškodninska 
obveznica), prav tako pa ima tudi zavezanec pravico do 
odškodninske obveznice, če se na nepremičnini pravne osebe 
- zavezanca vzpostavi lastništvo upravičenca. To bo po mne- 
nju predlagatelja možnosti za uveljavljanje najracionalnejših 
oblik denacionalizacije bistveno izboljšalo, saj bo vsak od 
udeležencev težil k optimalni rešitvi. Pomembno je tudi to, da 
se denacionalizacija ne izvaja na račun nove nacionalizacije, 
ker dobi v primeru odvzema sredstev tudi zavezanec ustrezno 
odškodnino. 

V 4. členu so določene možnosti uporabe odškodninske 
obveznice, za katere varnost iamči država. Poleg ostalih pri- 

on 
merov je po mnenju predlagatelja zlasti pomembna možnost a 
pridobivanja kapitalskih deležev pri Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj ali pa nakup zemljišč in gozdov, če se upraviči ?[■ 
nec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, saj bo tako oblikovani 
odškodninska obveznica postala za večino denacionalizacij'j.91 

skih upravičencev neprimerno bolj uporabna, koristna in prt"0 

vična kot samo vračanje fizičnih sredstev, prav tako pa bO'*i 
mogoče preprečiti večino gospodarskih škod kot posledici Jo 
razbijanja funkcionalne celovitosti pravnih oseb - zavezan-3'* 
cev. Istočasno pa bo dana tudi vzpodbuda gospodarskemu 
razvoju na podlagi stimulacije upravičencev kot tudi zavezafp 
cev, da iščejo gospodarsko najzanimivejše naložbe, v kateri'^ 
bi vložili svojo odškodninsko obveznico. 

V 5. členu se natančneje definira način uveljavljanja odškod-^ 
nine tudi za zavezance. blj| 

V 6. členu predlagana dopolnitev omogoča dokaj neboleč^ 
prilagoditev na spremembe denacionalizacijske zakonodaj* *'' 
Zagotovljena je pravna varnost vseh zaključenih postopko 
vendar z možnostjo, da se lahko prizadeti udeleženci, če s"l& 

soglasni, dogovorijo za korekcije v skladu z možnostmi, ki 
nudijo spremembe in dopolnive zakona. Glede na to, da 
v primeru, če ne pride do korekcije vsak od prizadetih udelf't . 
žencev možnost uveljavitve odškodnine, je pravna varnost^ 
vse udeležence v doslej zaključenih primerih zadovoljiva. ' 

Tudi udeleženci, pri katerih proces denacionalizacije še "'[^r 
pravnomočno zaključen, s predlaganimi spremembami 
dopolnitvami ne bodo bistveno prizadeti. Pri zavezancih, p" ' 
katerih bo preprečena gospodarska škoda je koristnost spi*j0 
memb popolnoma nedvoumna. S spremembami zakona i 
zaradi uveljavljanja odškodnine bistveno izboljša tudi položi 
upravičencev, ki ne bodo mogli doseči fizičnega vračanj' 
sredstev. 

Sprejetje spremenjenega koncepta denacionalizacijske zak^' 
nodaje bo močno olajšalo izvajanje lastninskega preobliko^J" 
nja podjetij, zato predlagatelj pričakuje, da bo Državni 
Republike Slovenije predlagane spremembe in dopolnit** 
Zakona o denacionalizaciji tudi sprejel. 
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Besedilo členov, ki se spreminjajo 

22. člen 

Na nepremičnini iz 20. člena tega zakona se vzpostavi lastnin- 
ska pravica v korist upravičenca. 

Zavezanec ima Se nadalje pravico uporabljati nepremičnino iz 
Prejšnjega odstavka za svojo dejavnost, vendar le za dobo, ki 

nujno potrebna za prilagoditev njegovega poslovanja spre- 
menjenim razmeram. Ta ne more biti daljša od pet let od 
Pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji oziroma največ 
sedem let od dneva uveljavitve tega zakona, če se upraviče- 
ne in zavezanec ne sporazumeta drugače. 

1 Najemno razmerje uredita upravičenec in zavezanec s pisno 
' Pogodbo. 

te upravičenec in zavezanec ne skleneta pogodbe iz prejš- 
' niega odstavka, se šteje, da je najemno razmerje nastalo po 
1 farnem zakonu, o spornih vprašanjih pa na predlog upravi- 
> cenca ali zavezanca odloči sodišče v nepravdnem postopku. 

' 23. člen 

Ne glede na določbo 20. člena tega zakona se šteje, da ni 
ovire za vrnitev nepremičnine v last in posest, če upravičenec 
lzkaže, da bo zagotovil vlaganja ali druge potrebne pogoje za 
'scionalnejšo in ekonomsko uspešnejšo uporabo nepremič- 
nine. 

27. člen 

Kmetijska zemljišča se vračajo v last in posest: 

če se s tem ne okrni funkcionalnost kompleksov kmetijskih 
temijišč oziroma kompleksov trajnih nasadov, ali 

4e s tem ne pride do takšne razdrobljenosti parcel, ki bi 
onemogočila ekonomično obdelavo. 

sL 
9-^e v primerih iz prejšnjega odstavka zemljišča ni mogoče 
p-'rniti v last in posest, se v korist upravičenca, čigar zemljišče, 
it J1 je bilo podržavljeno, leži v območju kompleksa kmetijskih 
//•jemijiSč v družbeni lastnini, vzpostavi solastninska pravica. 
a-'°mpieks kmetijskih zemljišč si solastniki razdelijo, upošte- 
>0'®|e tretji odstavek tega člena, sporazumno ali v nepravdnem 
postopku, ali pa predlagajo občinskemu upravnemu organu, 
rt-Pristojnemu za kmetijstvo, uvedbo komasacijskega postopka. 
11/ 
/i- « solastnino priznana zemljišča se smiselno uporabljajo 
>r**°lo£be drugega, tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega 

ta*ona. 

idjrt uPravičenec ne zahteva vrnitve kmetijskih zemljišč, se mu ?£• priznanica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Repu- 
'^e Slovenije. 

tfiAiznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca 
'i® ..n® določeno vrednost, do višine katere se izdajatelj papirja 
otežuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa 
s<>"«Cati odškodnino. 
jik 
rrtif Priznanico, ki je predmet pravnega prometa, lahko upravi- 
>/0-' ^8c oziroma njen lastnik kupi kmetijsko zemljišče ali gozd 
zfH Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 1 od drugih lastnikov. 

i rf* upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč oziroma gozdov 
/Clfoma priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za 

pff°veznice pri Slovenskem odškodninskem skladu. 

5f °|dovi se vračajo v last in posest, razen v primerih iz 12., 3. 
itiI 5 točke 19. člena tega zakona, 
i nj> 

26. člen 

iSo na kmetijskih zemljiščih vzpostavljeni novi oziroma 
3V*',| '°vljeni trajni nasadi, se smiselno uporabljajo določbe 22. 
<na tega zakona s tem, da lahko zavezanec uporablja tako 

ijsko zemljišče do izteka rodnosti, vendar ne več kot 10 
• se zavezanec in upravičenec ne sporazumeta drugače. 

42. člen 

Če nepremičnine ni mogoče vrniti v last in posest oziroma 
glede nje vzpostaviti lastninske pravice ali lastninskega 
deleža, gre upavičencu odškodnina z vzpostavitvijo lastnin- 
skega deleža na pravni osebi ali v delnicah, ki jih ima Repu- 
blika Slovenija ali na njegovo zahtevo v obveznicah, izdanih 
v ta namen. 
Če upravičenec zahteva delnice v smislu prejšnjega odstavka, 
pa mu jih ni mogoče ponuditi, mu gre odškodnina v obvez- 
nicah. 
V primerih iz prvega odstavka tega člena se lahko upraviče- 
nec in zavezanec sporazumeta, da da zavezanec upravičencu 
nadomestno nepremičnino. 

Z vrednostnimi papirji, ki jih dobi upravičenec kot odškodnino 
po tem zakonu, lahko plača odškodnino, za katero je zavezan 
po tem zakonu. 
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporab- 
ljajo tudi za premičnine iz 17. člena zakona, ki jih ni mogoče 
vrniti in za druge podržavljene premičnine. 

Pravico do odškodnine imajo tudi upravičenci, ki so svoje 
podržavljeno premoženje pridobili nazaj na podlagi odplač- 
nega pravnega posla. 

45. člen 

Za plačevanje odškodnine se izdajo obveznice. 

Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive 
v enakih polletnih obrokih v 20 letih. Obrestna mera je šestod- 
stotna. 

73. člen 

Zavezancem, iz katerih sredstev se vrne po določbah tega 
zakona nepremičnina, ki so jo pridobili odplačno, gre odškod- 
nina po predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini. 

Odškodnina iz prejšnega odstavka gre v obliki obveznic 
v breme Slovenskega odškodninskega sklada. 

ZAPISNIK 

Dne, 28. oktobra 1994 so bili v navzočnosti pobudnika Jožefa 
Šketa iz Litijske ceste 224, Ljubljana - Dobrunje komisijsko 
pregledani, s strani delavcev pristojnih služb Državnega 
zbora, zapečateni ovoji, ki jih je pobudnik dne 24. oktobra 
1994 predal v hrambo Državnemu zboru. 

Ugotovljeno je bilo, da je pobudnik izročil pristojnim službam 
Državnega zbora skupno 12.963 obrazcev, s podpisi v pod- 
poro predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o denacionalizaciji. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je 
pobudo pravilno podprlo s svojimi podpisi skupno 12.564 
volivcev, pri 335 predloženih obrazcih je bilo ugotovljeno, da 
volja volivca ni bila nedvoumno izražena (npr. označena pra- 
vilna šifra, vendar brez navedbe, da gre za zakon o denaciona- 
lizaciji), 64 obrazcev podpore, ki so bili sicer pravilno izpol- 
njeni pa je overil nepristojni organ. Na podlagi navedenega je 
bilo ugotovljeno, da je predlagatelj pridobil podporo več kot 
pet tisoč volivcev, kot to določa zakona o referendumu in 
o ljudski iniciativi. 

Obrazci s podporo predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o denacionalizaciji so bili spravljeni v zapeča- 
tene ovoje in sicer 25 ovojnic po 500 komadov in ena ovojnica 
s 64 obrazci, posebej pa je v zapečateni ovojnici spravljenih 
po 335 obrazcev in 64 obrazcev, ki so dani v hrambo v arhiv 
Državnega zbora. 

Vladka Korošec, I. r. Jože Šketa, I. r. 
Nataša Mlinarič, I. r. 
Zofija Šteh, I. r. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

Kdaj se bodo naši odnosi do Hrvaške ustrezno 
spremenili? 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, j« 24. junija 1994, na 22. 
seji državnega zbora vprašal: 

»V zvezi z nedavnimi dogodki - tudi z aretacijo Slovenske 
televizijske ekipe sprašujem slovensko vlado, kdaj bo spre- 
menila zunanjo politiko do Hrvaške in tudi do Italije od 
hlapčevske v tako, ki bo zastopala interese Slovenije in 
Slovencev.« 

Odgovor, ki ga je prejel, je pripravila vlada. 

Politika Vlade Republike Slovenije do Republike Hrvaške in 
Republike Italije je v skladu s stališči in temeljnimi usmeri- 
tvami, ki jih je sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Zato 
so trditve poslanca Državnega zbora Republike Slovenije 
Zmaga Jelinčiča v nasprotju z že omenjenimi stališči in daleč 
od resnice. Če pa ima zanje kakršne koli dokaze, ga prosimo, 
da jih konkretno in korektno navede. Vlada Republike Slove- 
nije pa bo nanje nemudoma odgovorila. 

O sporazumu med slovensko in hrvaško kontrolo 
letenja 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 17. 5. 1994 ministrstvo 
za promet in zveze ter zunanje ministrstvo vprašal, s čiga- 
vim dovoljenjem odstopati suverenost zračnega prostora 
Republike Slovenije kot samostojne evropske države 
sosednji Hrvaški? 

Ministrstvo za promet in zveze nam je odgovorilo: 
1. Sporazum ne obravnava »suverenosti zračnega prostora«, 
temveč izključno samo koordinacijo postopkov vodenja med- 
narodnega zračnega prometa med obema kontrolama letenja. 
Tak sporazum mora biti sklenjen z vsemi sosednjimi območ- 
nimi kontrolami letenja, ker: 
a) to določa ICAO konvencija, 
b) varno vodenje zračnega prometa brez tega ni mogoče 

2. Pred podpisom sporazuma smo organizirali sestanek 
s predstavniki treh ministrstev: Ministrstva za zunanje zadeve, 
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo. 
Vsako od omenjenih ministrstev je poslalo svoje pozitivno 
pisno mnenje. 
3. Vsak element sporazuma je strokovno utemeljen. Stro- 
kovno mnenje je preverjeno v Mednarodni letalski organiza- 
ciji ICAO ter Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe 
EUROCONTROL, ter je v skladu s strategijo ECAC - Evropske 
konference za civilno letalstvo. V vseh teh organizacijah je 
Slovenija članica. Za strokovno oceno sporazuma smo zapro- 
sili ICAO. 
4. V poslanskem vprašanju je celotna konstrukcija vprašanja 
zasnovana na napačnem mnenju, da so predmet sporazuma 
tudi državna letala (tudi vojaška). Ta letala so eksplicitno 
izvzeta. Druga napačna predpostavka je v tem, da gre za 
nadzor zračnega prostora. Poudarjamo, da sporazum ne 
obravnava nadzora zračnega prostora nad suvereno Slove- 
nijo, temveč samo vodenje civilnih letal. Nadzor je še vedno 
v pristojnosti Ministrstva za obrambo. Naloga Republiške 
uprave za zračno plovbo je, da pravočasno in natančno 
obvešča organe za nadzor zračnega prostora v okviru Ministr- 
stva za obrambo in to tudi korektno opravlja. 
5. Ugotovitev, da bo sporazum omogočil, da se ponovi kata- 
strofa nad Vrbovcem, ni pravilna. Velja ravno nasprotno, 
sporazum bo take možnosti zmanjšal na minimum. 

i 
i 
i 

6. Trditev, da prepuščamo hrvaški kontroli letenja tretjin'( 
slovenskega zračnega prostora, ni pravilna, ker 
a) hrvaški kontroli ne prepuščamo nikakršnega zračnega prc; 
štora, g 
b) je površina nad zemljevidom Slovenije, v kateri hrvašH, 
kontrolorji lahko prevzemajo promet približno 7% površine. 
c) približno isto površino kompenziramo na delu hrvaške < 
d) zračni prostor je treba gledati prostorsko, ne pa površinske j 
e) v ničemer niso spremenjena pravila letenja, promet j r 
natanko takšen, kot je bil. Sprememba je samo v tem, da j> 
natančno predpisana točka in način primopredaje civilni'5 
letal (vojaška letijo po posebnih dovoljenjih). L 

7. Ocena o brezplačnem preletavanju slovenskega prostora lf' 
popolnoma napačna. Prelete bomo še vnaprej zaračunavaj 
po teritorialnem principu. Hrvaški prevozniki so po dosedav 
njih izkušnjah najboljši plačniki (Croatia Airlines!). Številki j, 
500,000 USD se verjetno nanaša na kumulativno vsoto, ki sm' 
jo uspešno pripeljali v državno blagajno za prelete od 1. ^ 
1992 do datuma poslanskega vprašanja. 

8. Ocena o »izdajalskem početju« je z gornjimi dokazi v celo1 s 
neprimerna. n 

9. Sporazum smo poslali v oceno Mednarodni organizaciji 
civilno letalstvo (ICAO), ki ga je ocenila kot primernega. s 

 J" 
Zakaj hipotekama tožba proti hrvaškemu Elan'° 
d. d. stoji? k 

-^ri 
„n 

Zmago Jelinčič, poslanec v Državnem zboru Republike SI'd 
venije iz poslanske skupine SNS, je dne 23. S. 1994 posred'p 
val Državnemu zboru Republike Slovenije za 20. sejo vpf1 p 
šanje »zakaj hipotekama tožba proti hrvaški firmi Elan, d1 vi 
že več kot leto in pol stoji, čeprav zakon določa v ta^d 
primerih hiter postopek? Hkrati se mu poraja dvom in mi'si 
o nekakšni slovensko-hrvaški navezi. ^ 

Na pisno vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča iz poslans*^ 
skupine SNS z dne 23. 5. 1994, daje minister za pravosoi' 
naslednji odgovor: 

Komercialna in Hipotekama banka, d. d. Ljubljana - v steča- 
je dne 17. 7. 1992 vložila pri Temeljnem sodišču v Kop'° 
hipotekarno tožbo zoper Elan, d. d. Begunje na Gorenjske' jj; 

Ta gospodarski spor vodi gospodarski oddelek sedežne end |Ji 
Temeljnega sodišča v Kranju pod št. II Pg-564/92. ( 

Sodišče ugotavlja, da gre v tej zadevi za hipotekarno tožbo ' 
jo ni mogoče rešiti dokler ne bodo iz stečajne mase Ela')' 
opravljena vsa poplačila upnikom. Šele v preostanku nepla''®' 
nih terjatev se bo Komercialna in Hipotekama banka, d-[J1 

Ljubljana - v stečaju lahko poplačala iz hipoteke. Poleg te?"i 
je rešitev te hipotekarne tožbe vezana na rešitev izpodboj'* 
tožb v zvezi s hipotekami Komercialne in Hipotekarne ban'^ 
d. d. Ljubljana - v stečaju. ^ 

Iz povedanega torej sledi, da hipotekarne tožbe v konkretni 
primeru ni mogoče rešiti dokler niso rešena predhodna vpf 

šanja, zato je tudi dvom o slovensko-hrvaški navezi neutef1®' 
Ijen in odveč. ije 

Bodo ribiči in ribištvo ostali pozabljeni? °t o 
iđc 

Mag. JANEZ JUG, poslanec LDS, je 24. junija letos pos« 
naslednja vprašanja ministru za kmetijstvo in gozda rstv® * 

1. Ali se je in če se je Republika Slovenija odločila, da'bi 
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razvijala nadaljnje pridobivanje hrane iz morja, prišla do 
»strežne strategije in s tem gospodarske in razvojne politike na tem segmentu gospodarske dejavnosti? 
2- Kdaj bo zadovoljivo zakonsko rešila reguliranje dejavno- 

l£ sti in nastale problematike v ribje-predelovalni industriji kot 
tudi na področju zasebnega ribištva (status, število, itd.)? 
3- Kaj je ukrenila in kaj še namerava storiti, da bi socialno 

^ ^ščitila slovenske ribiče, ki so ostali brez dela ob priliki 
\ slovenske osamosvojitve ter njihov novi status v Sloveniji? 

K( Kdaj in kako bo uredila dvostranske odnose z Republiko 
Hrvaško pri skupnem izrabljanju morskega bogastva Sever- 

j, ne9a Jadrana - predvsem ulova vseh vrst rib? 

'' S. Kaj je storil minister, da ne bi prišlo danes (ali kdaj drugič) 
■ta zapore prometa na Črnem Kalu, ki ga nameravajo izvesti 

ji člani združenja poklicnih ribičev slovenske obale? 

ja Kdo bo nosil odgovornost za nastalo gospodarsko škodo 
14 * Slovenski Istri z zaporo prometa, saj vemo, da je omenjeni 
^klanec edina tokovna gospodarska povezava z zaledjem? 

Odgovor Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo se glasi: 

0i1 V Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva, ki jo je sloven- 
ji parlament obravnaval in sprejel v letu 1992, je zapisano, da 
Gorsko ribištvo tudi po osamosvojitvi Republike ostaja 

^Pomembna gospodarska dejavnost tako z vidika oskrbe 
domačega trga s svežo ribo, kot za ribjo predelovalno indu- 
strijo in turizem. S prekinitvijo možnosti ribolova v bivšem 

>skupnem jugoslovanskem morju se ribolov slovenskih ribičev 
fl|°mejuje na slovensko morje in na odprte vode Jadranskega 

Morja (območje izven 14-tih milj od obale). Omejenost ribo- 
^ 'ovnih fondov v Jadranskem morju, zlasti bele kakovostnejše 

r|be, po kateri je največje povpraševanje, je že v preteklih letih 
;Kriarekoval° potrebo po preusmeritvi iz ribolova na vzrejo rib in ^oj'ugih užitnih organizmov (marikultura). Izjema je le mala 
j Plava riba (sardela, inčun, papalina) pri kateri še ni prišlo do 
, Prelova in je mogoče obstoječi obseg ribolova še povečati. Te 

^ste ribe je tudi v slovenskem morju večji del leta dovolj za 
..aomače potrebe po sveži ribi in za potrebe konzervne indu- 

' s'rije. 
V skladu z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi in prostor- 

sltskimi možnostmi za širjenje marikulture se kreira politika 
;di^voja ribištva in namenjajo intervencijska sredstva iz kmetij- 

skega dela republiškega proračuna. 

;j(2. v pripravi so spremembe in dopolnitve slovenskega zakona 
ip'° Gorskem ribištvu Uradni list SRS, št. 25/76). Ker se bo moral 
eljjskladiti tudi z novimi rešitvami, ki jih prinaša nova zakono- 

daja o varstvu okolja in novi zakon o vodah ter zakon o ureja- 
li prostora, ki sta v pripravi, ocenjujemo, da bo novi zakon 

° rtiorskem ribištvu pripravljen in posredovan v parlamen- 
tarno proceduro v drugi polovici leta 1995. 

ia'v zvezi z statusom in številom ribičev, ki jih je glede na 
atfornenjene ribolovne možnosti še vedno preveč, tukajšnje 
J.'Ministrstvo v kmetijskem delu republiškega proračuna ohra- 
tejnia proračunsko postavko za prestrukturiranje viška ribičev 
ijffv druge dejavnosti in poklice. Prav tako se ohranja postavka 
n'Marikultura. V zadnjih treh letih se je število profesionalnih 

l'l8 6V zmanišal° od 119 na 75, popoldancev pa od 166 na 
nel\/ 'p1® * 'eku pa je priprava občinskega odloka, s katerim se želi 
)(f°rnejiti ribolovna sredstva za popoldanske ribiče, za katere 

r'bolov ni tako eksistenčnega pomena kot je to za ribiče, ki jim 
Jj® ribolov edini in glavni poklic in vir za preživljanje. Prav tako 

s® bo tukajšnje ministrstvo prizadevalo, da se status ribiča 
varani in izenači s statusom kmeta. Po novem zakonu 

° 9ospodarskih družbah in novem obrtnem zakonu, se naj bi 
^a° konca leta tudi ribiči preregistrirali v podjetnike zasebnike. 
v' J- Vlada Republike Slovenije je že v maju 1992 leta obravna- 

l *®la problematiko morskega ribištva po osamosvojitvi Repu- 
8 D||ke Slovenije in sprejela nekatere ukrepe za ublažitev novo 

nastalega stanja. Poleg ukrepov, ki jih izvaja Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo, se je v razreševanje socialnega 
položaja ribičev vključilo tudi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. Tako že tretje leto nadomešča obveznost 
plačila prispevkov za socialno varnost vsem ribičem, ki |im je 
ribolov glavni in edini poklic. 

Z zmanjšanjem števila ribičev, ki jim je ribištvo postranski 
poklic in prestrukturiranjem viška profesionalnih ribičev, se 
pričakuje, da se bo v letu 1995 in 1996 število ribičev zmanj- 
šalo v razumne okvire, za del ribičev, pa se pričakuje, da se 
bodo preusmerili na ribolov sicer manj donosne plave ribe, za 
katero ne velja omejitev ribolova. 

4. Kot je znano, je bila v februarju letošnjega leta podpisana 
meddržavna pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško o morskem ribištvu. Glede na omejene ribolovne 
fonde v celotnem Jadranskem morju in glede na restriktivno 
zakonodajo, ki jo pripravlja Republika Hrvaška tudi za 
domače ribiče, ni bilo mogoče doseči, da bi se s pogodbo 
dosegla možnost, da se slovenskim ribičem dovoli ribolov 
vseh vrst rib. Ta pogodba namreč dovoljuje slovenskim ribi- 
čem v hrvaškem morju le ribolov male plave ribe, ki še ni v fazi 
prelova. Pogodba je enoletna, zato se bosta obe državni 
delegaciji že v novembru letošnjega leta pričeli pogajati 
o pogojih sodelovanja v letu 1995 oziroma v naslednjih letih. 
Prav tako je Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo posredo- 
valo hrvaški strani predlog maloobmejnega sporazuma 
o morskem ribištvu. Žal so ta prizadevanja na mrtvi točki 
zaradi še nerešenega vprašanja morske meje med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško. 

5. Minister za kmetijstvo je imel s slovenskimi ribiči več 
pogovorov in jih seznanil z zakonskimi in sistemskimi mož- 
nostmi, ki jih ima Slovenija pri premagovanju njihovih težav. 
Zadnji razgovor, na katerem je sodelovalo tudi Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, je bil opravljen tri dni pred 
protestnim shodom ribičev na Črnem Kalu. In o vseh dogovo- 
rih je bil obveščen tudi kabinet slovenske Vlade. 

6. Kot je znano, stavkovni odbor ribičev od Ministrstva za 
notranje zadeve ni pridobil potrebnega dovoljenja za zaporo 
magistralne ceste na Črnem Kalu in s tem v zvezi tudi ni prišlo 
do daljše zapore, ki bi povzročila večjo gospodarsko škodo. 

Kdaj bo regres tudi za kmečke upokojence? 

JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je pristojne vprašal: 

»Vprašujem kdaj bodo tudi kmečki upokojenci tako kot 
ostali redni upokojenci dobili regres za letni dopust: Mnenja 
sem, da ni mogoče deliti upokojencev, ki dobijo regres za 
letni dopust in tiste, ki ne dobijo:« 

Na to poslansko vprašanje mu je Ministrstvo za delo odgovo- 
rilo: 

1. Po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni 
predvidena pravica upokojencev do regresa za letni dopust. 
Regres za letni dopust je pravica iz delovnega razmerja in jo 
lahko uveljavijo le delavci, ki imajo pravico do letnega do- 
pusta. 
2. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS št 12/92 in 5/94) je med pravicami iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja navedena tudi pravica do 
dodatka za rekreacijo upokojencev. Do dodatka za rekere- 
acijo so upravičeni vsi upokojenci, ki so bili zavarovani za vse 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, torej 
tudi upokojeni kmetje ali člani kmečkih gospodarstev. Doda- 
tek za rekeracijo upokojencev se izplača enkrat letno. Za leto 
1994 je bil izplačan ob koncu maja in je znašal 11.303 SIT 
oziroma 7.535 SIT. 

3. Po določbi 19. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ne morejo pridobiti pravice do dodatka za rekera- 
cijo zavarovanci, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic. 
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Po sedaj veljavni ureditvi se lahko kmetje in drugi samozapo- 
sleni zavarovanci vključijo v pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje za ožji obseg pravic. Za takšno zavarovanje plačujejo 
nižje prispevke. Zavarujejo se lahko najmanj od zneska naj- 
nižje zajamčene plače, to je od 26 500 SIT, medtem ko morajo 
zavarovanci, ki se zavarujejo za vse pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, torej tudi za pravico do dodatka 
za rekreacijo, plačevati prispevke najmanj od obrutenega 
zneska najnižje pokojninske osnove, ki je za maj 1994 znašal 
preko 57 000 SIT. Prispevna stopnja za ožji obseg pravic 
znaša 26,66% zavarovalne osnove, prispevna stopnja za širši 
obseg pravic pa 31% zavarovalne osnove. 

Za maj 1994 je znašal prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za ožji obseg pravic, na podlagi katerega ni 
možno pridobiti pravice do dodatka za rekreacijo. 7.049 SIT, 
najnižji prispevek za zavarovanje za vse pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja pa je zanšal 17.900 SIT. 

4. Tudi v obdobju od 1.1. 1984 do 31. 3. 1992 sta obstajali dve 
vrsti pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov. 
Združeni kmetje, ki so plačevali prispevke najmanj od zavaro- 
valne osnove v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, so bili zavarovani tudi za pravico do dodatka za rekre- 
acijo. drugi kmetje pa te pravice niso mogli pridobiti. 

5. Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, ki se je 
uporabljal v obdobju od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983, ni bilo 
možno pridobiti pravice do dodatka za rekreacijo upoko- 
jencev. 

Glede na načelo, da lahko pridobi pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja le oseba, ki je bila vključena v to 
zavarovanje, kmetje, ki niso bili pokojninsko in invalidsko 
zavarovani za dodatek za rekreacijo, ne morejo pridobiti te 
pravice. 

So v stanovanjskih prostorih sežanske bolnice 
res nastanjeni begunci? 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, j« 22. juni|a letos vprašal: 

»Kolektiv Bolnišnice Seiana vprašuje Ministrstvo za zdrav- 
stvo Republike Slovenije, kdo |e dovolil direktorju bolnice 
Sežana, dr. Mehu Mesiću, naselitev beguncev v stanovanj- 
ske prostore bolnice Sežana in opravljanje priložnostnih del 
v bolnici?« 

Odgovor, ki ga je prejel od Ministrstva za zdravstvo, se glasi: 

Ministrstvo za zdravstvo je preverilo trditve iz poslanskega 
vprašanja g. Kužnika pri bolnišnici Sežana. Bolnišnica Sežana 
je v odgovoru potrdila, da prebivajo v prostorih samskega 
doma tri matere z otroki, ki so prišle v Slovenijo v letu 1992 
k svojim sorodnikom. Sorodniki, zaposleni v bolnišnici, so 
zaradi hudih stanovanjskih problemov zaprosili vodstvo bol- 
nišnice, naj omogoči naselitev v tedaj nezasedenih prostorih 
samskega doma. Begunci plačujejo stanarino in vse ostale 
stroške prebivanja. 

Doslej je bilo bivanje delavcem bolnišnice v samskem domu 
v vseh primerih omogočeno. 

Glede opravljanja priložostnih del v bolnišnici s strani begun- 
cev nam je vodstvo bolnišnice zatrdilo, da niso bili z begunci 
nikoli sklenjeni nikakršni dogovori o opravljanju del v bolniš- 
nici. 

»Sporna« dovoljenja tujemu državljanu 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 22. junija letos vprašal 
pristojne, kdo je tujemu državljanu Krajkoviću dovolil popra- 
vilo hlie v Tubijah 10, pri Hrpeljah In registracijo podjetja na 
istem naslovu. 

Ministrstvo za notranje zadeve podaja naslednji odgovor. 

Državljan Republike BiH Karajkovič Sead (priimek v vprašanju 
je napačen) je bivališče na naslovu v Tubijah 10, pri HrpeljaA 
prijavil dne 1. 6. 1994. Ob prijavi je upravnemu organu predlo- 
žil najemno pogodbo, sklenjeno z lastnico hiše, ter potni list, 
v katerem ima vpisan poslovni vizum. Ta je bil izdan na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu, dne 31. 6. . 
1994 z veljavnostjo od 31. 5. 1994 do 31. 12. 1994. 

Na istem naslovu so, na podlagi 13. člena Zakona o tujcih j 
(začasno, za tri mesece), prijavljeni tudi družinski člani, žena j 
in dva mladoletna otroka. ( 

Podjetje ALFA EXTRA d. o. o. je vpisano v sodni register dn« ' 
12. 4. 1994 s sklepom Temeljnega sodišča v Kopru, Enota 
v Kopru. F 

Na podlagi registrirane dejavnosti je podjetje razvrščeno 
v podskupino dejavnosti »prevoz blaga v cestnem prometu 

Občinski upravni organ za notranje zadeve Sežana in Policij' 
ski oddelek Kozina v naselju Tublje pri Hrpeljah nimata regi' 
striranih drugih tujcev. 

Koliko ljudi z dvojnim državljanstvom zaposluje 
državna uprava? 

ŠTEFAN MATUš, poslanec Slovenske ljudske stranke, je n< iz 
20. seji Državnega zbora Republike Slovenije v času od 2* 
do 27. maja 1994 pisno predložil naslednje vprašanje: Vi 

Z< 
Koliko državljanov, ki so pridobili državljanstvo z naturali/' rit 
cijo in po 40. členu zakona o državljanstvu RS ter imajo tud pr 
svoje prejšnje državljanstvo, je zaposlenih v vladi in službi Pi 
po posameznih ministrstvih ter na delovnih mestih, Ktvi 
katero kandidate Imenuje vlada. dc 

Vlada Republike Slovenije odgovarja: 
sk 
Pr 
o 

Ob smiselni razlagi I. odstavka 4. člena zakona o delavciFpr 
v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,18/91, 22/91nc 
2/91-1 in 4/93) je eden od posebnih pogojev za sklenite'Po 
delovnega razmerja v državnih organih državljanstvo Rep" 
blike Slovenije. Ob uveljavitvi zakona o zaposlovanju tujc^Ot 
(Uradni list RS, št. 33/92) so zato vsi zaposleni v republiške 
upravnih organih morali predložiti dokaz o izpolnjevanju tehtaj 
pogoja. ^ki 

'as 
Morebitno državljanstvo druge države, poleg državljansN1 

Republike Slovenije, nima nobenega vpliva na sklenitev jjOb 
obstoj delovnega razmerja v državni upravi, zato se ti podarile 
ne zbirajo. Zbiranje teh podatkov tudi ne omogoča še ved"jprij 
veljavni zakon o evidencah s področja dela (Uradni list SFfwia 
št. 17/90), zato bi bilo njihovo morebitno zbiranje tu$>ri| 
v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatko*9ijj 

iZa 
Pač pa se v državnem organu lahko zaposli tuj državljan Jtev 
oseba brez državljanstva, če pridobi dovoljenje republiške?! 
upravnega organa, pristojnega za pravosodje in upravo (čislaj 
4/IV zakona o delavcih v državnih organih). Od osamosvojijo 
Republike Slovenije je tako Ministrstvo za pravosodje izdaju 
28 takih dovoljenj. Od tujcev, ki so to dovoljenje pridobili. i^99 
je bilo v juniju 1994 v republiških upravnih organih zaposleno 
še 17. nS 

•ien 

Kolikšno sploh je slovensko družbeno prem<vaJ 
ženje? biia| 
   ^0 

,.°sni 
MARJAN PODOBNIK, poslanec SLS, je 27. julija letos Mi' 
strstvu za ekonomske odnose in razvoj postavil poslan<|v|aQ 
vprašanje o višini družbenega kapitala podjetij, ki so za<t>rec 
zana, da se lastninsko preoblikovanje po Zakonu o last"'' 
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»kem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS 55/92, 7/93, 31/93), 
Podjetij, ki se preoblikujejo po Zakonu o javnih gospodar- 

j *kih službah (Ur. I. RS 32/93) ter bank, ki so v postopku 
i »anaclje po Zakonu o sanaciji bank. Hkrati je zahteval, da 
. naj ministrstvo posredu|e oceno družbenega kapitala tako 
, Po knjigovodski kot po oceni iz otvoritvenih bilanc stanja ter 
, natančneje opredeli višino družbenega kapitala po posa- 
i. me*nih panogah dejavnosti, ki jih opravljajo pravne osebe, 

zavezanke za preoblikovanje po Zakonu o javnih gospodar- 
skih službah in pri tem posebej opredeli podatke o višini 

H P'omoženja, nastalega iz sredstev samoprispevkov obča- 
a ,nov- Ob poslanskem vprašanju je g. Marjan Podobnik tudi 

'zrazil dvom, da Vlada RS razpolaga z zanesljivimi podatki 
° višini družbenega kapitala ter da v javnosti nastaja vtis, da 

e Se omenjeni podatki nenehno spreminjajo. 
i 

Prejel je naslednji odgovor: 

o Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je javno že večkrat 
"i Pojasnilo, da bo natančno višino družbenega kapitala podje- 

"j. ki je osnova za lastninsko preoblikovanje, mogoče ugoto- 
ij- viti šele po končanih postopkih lastninskega preoblikovanja 
I1" Podjetij. Ugotavljanje višine družbenega kapitala je namreč 

°8' tega postopka. Do takrat pa je mogoče pri oceni višine 
družbenega kapitala podjetij izhajati le iz razpoložljivih podat- 

• kov iz bilanc stanja, ki jih podjetja pripravijo ob zaključnih 
g računih. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je upora- 

bilo te ocene tudi za izdajo lastniških certifikatov na podlagi 
^31- člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Te 

Podatke ministrstvo sproti korigira glede na nove podatke, ki 
i'n dobiva iz predloženih programov lastninjenja, kot to sledi 

J« nadaljevanja. 

^iSina družbenega kapitala se na podlagi 1. odstavka 4. člena 
fakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ugotovi z otvo- 

• r"veno bilanco stanja po posebni metodologiji, ki jo je na 
"j Pfedlog Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo pred- 
• Pisala Vlada RS z Uredbo o metodologiji za izdelavo otvori- 
" |yene bilance stanja (Ur. I. RS 24/93). Pomen omenjene meto- 

dologije je predvsem v tem, da se prikaže realnejša knjigovod- 
ska vrednost družbenega kapitala, ki je osnova za lastninsko 
Preoblikovanje oziroma za izdajo delnic na podlagi Zakona 

•itn 'as,ninskem preoblikovanju podjetij. V ta namen se po 
3ln-pisani metodoiogiji za stanje 1.1. 1993 ponovno ovred- :, ot'i° nekatere bistvene postavke iz bilance stanja, ki so jo te Podjetja pripravila za dan 31. 12. 1992. 

$h,V°ri,vena bilanca stanja izhaja pri ugotavljanju višine druž- 
aik kaP',ala iz nove osnove, ki jo predstavlja osnovni 

s?Pital in je opredeljena skladno s slovenskimi računovod- 
skimi standardi. Delež v osnovnem kapitalu, ki nima znanega 

^ astnika, predstavlja družbeni kapital. 

,{% tem je potrebno poudariti tudi določilo 3. odstavka 4. 

inin a navedene9a zakona, ki podjetjem dopušča možnost, da «b['f)rav''o otvoritveno bilanco tudi na podlagi cenitve poo- 
blaščenih ocenjevalcev. V tem primeru podjetje prav tako 
ijupripravi otvoritveno bilanco stanja po predpisani metodoio- 

hrt k' 'e osnova za določitev števila in nominalne vrednosti j'danih delnic, dodatna ocenitev s strani pooblaščenih cenil- 
ci 8V pa I® osnova za določitev prodajne cene delnic. 
^a*'ike oziroma odstopanja med višino družbenega kapitala 
! jS° zaključnih računih za leto 1992 (31. 12. 1992), višino 

i*1<taŽben®9a kaPita,a P° otvoritvenih bilancah stanja (1. 1. 
in® ter ocenjeno vrednostjo, ki jih je na podlagi prispelih ' br°9ramov lastninskega preoblikovanja analizirala Agencija 

r* za prestrukturiranje in privatizacijo, so prav tako predstav- 
ile v tem odgovoru na poslansko vprašanje. 

nadaljevanju najprej podajamo podrobnejši opis izračuna- 
la ocene družbenega kapitala po knjigovodski vrednosti iz 

^ lance stanja Zaključnih računov pravnih oseb od leta 1990 
0° leta 1993, sklicujoč se na takrat veljavne predloge oz. 

snutke Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

aVbrađa R sloveniie i6 pričela s pripravo Zakona o lastninskem 
li# ^likovanju podjetij leta 1990. Za njegovo pripravo je bilo 

zadolženo takratno Ministrstvo za planiranje, oz. delovna sku- 
pina za privatizacijo, ki jo je vodil minister, gospod Igor Umek. 

Prvi izračun vrednosti družbenega premoženja je bil opravljen 
v poletnih mesecih leta 1991, in sicer po določilih vladnega 
predloga Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, z dne 
25. 7. 1991 (Poročevalec Skupščine R Slovenije, štev. 21, 
1991). 

Osnovna baza podatkov, ki je služila pri izračunu, so bili 
podatki Službe družbenega knjigovodstva iz Zaključnih raču- 
nov pravnih oseb za leto 1990. 

Po določilih takratnega predloga zakona so predmet lastnin- 
skega preoblikovanja podjetja z družbenim kapitalom, to je 
podjetja, ki imajo med viri sredstev v bilanci stanja izkazan 
družbeni kapital (1. in 3. člen predloga zakona). V 3. členu je 
bil podan tudi vsebinski opis družbenega kapitala. > 

Iz baze podatkov SDK (zaključni računi pravnih oseb) so bile 
v skladu z 2. členom predloga zakona izločene gospodarske 
javne službe, podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o zadru- 
gah, medtem ko podjetja v stečajnem postopku (četrta alinea) 
niso bila izločena. Oziroma natančneje: iz obdelave so bile 
izločene naslednje panoge po klasifikaciji EKD: 

- 0101 elektrogospodarstvo, 
- 0102 pridobivanje premoga, 
- 0105 proizvodnja naftnih derivatov, 
- 1003 komunalne dejavnosti, 
- 1002 stanovanjska dejavnost, 
- 1102 zavarovanje, 

in področja dejavnosti po klasifikaciji EKD: 

- 02 kmetijstvo in ribištvo, 
- 03 gozdarstvo, 
- 04 vodno gospodarstvo, 
- 06 promet in zveze 

Za določitev seznama podjetij, dobljenega po izločitvi zgoraj 
navedenih panog, oz. področij dejavnosti je bil uporabljen 

* pogoj, da mora imeti podjetje v bilanci stanja 31. 12. 1990 
izkazan družbeni kapital. 

Vrednost družbenega kapitala je bila izračunana kot vsota 
postavk iz pasive bilance stanja posameznega podjetja (druž- 
beni kapital AOP 103, nenominirani kapital AOP 114, nerazpo- 
rejeni dobiček v tekočem letu AOP 153, izvenposlovna pasiva 
AOP 155), od katere je odšteta eventualna nekrita izguba iz 
aktive bilance stanja (AOP 058). 

Vrednost tako izračunanega družbenega kapitala je za tisti 
del gospodarstva, ki naj bi bil po predlogu zakona predmet 
lastninskega preoblikovanja, znašala 184 mia din, kar je pred- 
stavljalo 58% vsega družbenega kapitala gospodarstva Slove- 
nije - ta je znašal 316 mia din. 

Vrednost družbenega kapitala je bila izračunana tudi po 
vrstah podjetij, kot so bila opredeljena v 12. členu predloga 
Zakona. Ugotovili smo, da velika podjetja posedujejo 96 mia 
din družbenega kapitala, srednja podjetja 71 mia din družbe- 
nega kapitala in mala podjetja 17 mia din družbenega kapi- 
tala. 

Podjetij po 145. g in 145. b členu Zakonu o podjetjih (Uradni 
list SFRJ, št. 61/90) v izračunih ni bilo mogoče posebej izločiti 
in jih dodati k velikim podjetjem, saj od centrale SDK šifranta 
teh podjetij ni bilo moč dobiti. Zaradi tega je bila vrednost 
družbenega kapitala velikih podjetij, kot smo ugotovili kas- 
neje, ko je SDK posredovala spisek t. im. holdingov, za 5 mia 
din nižja, na skupno vrednost družbenega kapitala lastninje- 
nju namenjenih podjetij pa to ni vplivalo. 

Izračun vrednosti družbenega kapitala po Zaključnih računih 
pravnih oseb za leto 1991 je bil opravljen meseca maja 1992 
v skladu s takratnim osnutkom Zakona (Poročevalec Skupš- 
čine R Slovenije, št. 10, 1992). 
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Osnutek Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v 2. 
členu glede na predlog Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (iz leta 1991), dodatno izloča podjetja, katerih dejav- 
nost je prirejanje iger na srečo. Opredelitve definicije družbe- 
nega kapitala ne spreminja. Vrednost družbenega kapitala iz 
bilance stanja pravnih oseb na dan 31. 12. 1991 je bila enaka 
1.017 mia SIT za celotno gospodarstvo Slovenije, vrednost 
družbenega kapitala podjetij, ki so bila po osnutku zakona 
predvidena za lastninsko preoblikovanje pa 560 mia SIT, oz. 
55% družbenega kapitala celotnega gospodarstva. Preraču- 
nano v DEM po tečaju Banke Slovenje na dan 31. 12. 1991 (1 
DEM= 36.8 SIT), naj bi se olastninilo 15,2 mia DEM družbe- 
nega kapitala. 

V mesecu novembru leta 1992 je bil sprejet Zakon o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št. 55, 1992) V skladu 
z 2. členom Zakona smo iz spiska predlagateljev ZR v gospo- 
darstvu za leto 1992 izločili podjetja, v lasti Sklada R Slovenije 
za razvoj, javna podjetja, podjetja iz skupine 03 ter podjetja, ki 
se ukvarjajo s prirejanjem iger na srečo. 

Bistvena novost v ugotavjanju družbenega kapitala glede na 
Osnutek zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij iz 
meseca maja 1992 je razvidna iz 4. člena sprejetega zakona. 
Ta določa, da se družbeni kapital ugotavlja z otvoritveno 
bilanco po metodologiji, ki jo predpiše Vlada R Slovenije, ter 
na podlagi cenitve pooblaščenih ocenjevalcev Uredba 
o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja je bila 
sprejeta maja naslednjega leta. 

Zelo pomembno določilo 5. člena zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij, ki določa, da podjetje pred ugotovitvijo 
družbenega kapitala izloči iz sredstev podjetja kmetijska zem- 
ljišča in gozdove, ki so postali z dnem uveljavitve zakona last 
Republike Slovenije in ki vpliva na vrednost družbenega kapi- 
tala podjetja tako, da ga zmanjšuje, je bilo prav tako upošte- 
vano pri oceni velikosti vrednosti družbenega kapitala. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je meseca aprila 
leta 1993 opravilo nov izračun vrednosti družbenega kapitala 
iz podatkov Zaključnih računov pravih oseb za leto 1992. 

Nastajajoča metodologija za izdelavo otvoritvene bilance je 
bila podlaga za izračun ocene knjižne vrednosti družbenega 
kapitala po bilanci stanja pravnih oseb na dan 31. 12. 1992. 

Izračunali smo vrednost t. im. osnovnega kapitala kot sešte- 
vek družbenega kapitala (AOP 103), delniškega kapitala (AOP 
107), trajnih vlog (AOP 110), kapitala individualnega lastnika 
(AOP 113), nenominiranega kapitala (AOP 114), izvenpo- 
slovne pasive (AOP 155), kar smo zmanjšali za vrednost 
izgube (AOP 058), gozdov (AOP 005) ter del zemljišč (AOP 
004). Družbeni kapital je tisti delež v osnovnem kapitalu, ki 
nima znanega lastnika. V zvezi s tem sta sporni predvsem dve 
postavki osnovnega kapitala, to sta delniški kapital in kapital 
individualnega lastnika saj v vseh primerih obe vrsti kapitala 
nimata v celoti znanega lastnika. V strukturi vrednosti osnov- 
nega kapitala tistega dela gospodarstva, ki bi se naj lastnin- 
sko preoblikoval po Zakonu predstavljata ti dve postavki 2.5% 
(delniški kapital 2.3%. kapital individualnega lastnika pa 
0.2%). 

Ocena vrednosti družbenega kapitala po zgoraj opisani meto- 
dologiji je za leto 1992 znašala 1,750 mia SIT za celo gospo- 
darstvo. 48.6% vrednosti tega kapitala pa naj bi se lastninsko 
preoblikovalo. Preračunano v DEM po tečaju Banke Slovenije 
na dan. 31. 12. 1992 (1 DEM=61,1 SIT) naj bi se olastninilo 14 
mia DEM vredno družbeno premoženje. 

Glede na določila uredbe o metodologiji za izdelavo otvori- 
tvene bilance stanja (Uradni list RS. št. 24/93) in uredbe 
o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list 
RS. št. 40-1664/93) je ta ocenjena nominalna vrednost družbe- 
nega kapitala najprimernejša osnova za oceno relativnega 
deleža že izdanih lastniških certifikatov. 

Uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov 
namreč določa, da se certifikati izdajo v nematerializirani 

obliki po vrednosti, ki ustreza valuti otvoritvene bilance, to 
stanju na dan 1 1. 1993. Tako je bilo na osnovi zakol, 
o lastninskem preoblikovanju in uredbe o izdaji certifikat . 
izdanih za 563,6 mia SIT lastniških certifikatov, kar ustre . 
preračunano po tečaju za DEM na dan 1.1. 1993 9,22 rn1. 
DEM. Ocenjena vrednost družbenega kapitala celotne _ 
gospodarstva na ta dan znaša 1750 mia SIT, od tega 850,5 rt i 
SIT družbenega kapitala, ki se lastnini neposredno po zako^ 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Primerjava vrednosti izdanih lastniških certifikatov in vredf 
sti družbenega kapitala, ki se lastnini neposredno po Zako 
o lastninskem preoblikovanju podjetij pokaže, da ustre 
vrednost certifikatov nekaj več kot 66% družbenega kapiti ^ 
teh podjetij. Će >od celotne vrednosti družbenega kapitala t ^ 
podjetij odštejemo 20% namenjenih za Slovenski odškodn ni 
ski sklad in za Kapitalski sklad pokojninskega zavaroval |<. 
vidimo, da je vrednostno razmerje med lastniškimi certifikV 
in razpoložljivim kapitalom 66:80, oziroma 46:60, če odš] 
jemo še interno razdelitev. Poenostavljeno upoštevanje vr< 
nosti portfelja pooblaščenih investicijskih druž (20%), to je'rj, 
predpostavki, da bodo te družbe kupovale delnice podjetij ^ 
nominalni vrednosti in da bodo kupile vse delnice, ki jih ]g 
Sklad za razvoj prejel za ta namen, nas pripelje do sklepa. 0c 
bodo za 40% družoenega kapitala podjetij, ki namenji^ 
ooplačni privatizaciji ostali certifikati v vrednosti 26%, lgr 
približno ustreza kombinaciji notranjega odkupa s 50% pol up 
stom in javni prodaji delnic. Vsekakor gre računati z miju 
nostjo. da bo del že izdanih certifikatov dobil svoje real^ 
kritje v družbenem kapitalu, ki se bo privatiziral izven kro^ 
podjetij za katere neposredno velja Zakon o lastninski [j0 
preoblikovanju podjetij. Tu velja omeniti zlasti javna podjd Sp 
ki se bodo privatizirala po zakonu o javnih gospodars* 
službah. Ra 

fin, 
Po enaki metodologiji kot za leto 1992 je bila izračunana t' 
vrednost družbenega kapitala v letu 1993. 

»re 
Iz baze podatkov zaključnih računov pravnih oseb 1993 5*re 

izločili podjetja na Skladu R Slovenije za razvoj, ja*"* 
podjetja, podjetja iz skupine 03, železarne ter podjetja, Kj} I 
ukvarjajo s prirejanjem iger na srečo. Podjetij, ki se preobl'0v 

jejo po zakonu o zadrugah, nismo izločali. 

Vrednost družbenega kapitala podjetij, ki se neposredno U Ji 
ninijo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjeti|< 

U 
P0i 

3rL 

znašala 1.000 mia SIT, kar je 50% družbenega kapitala go*"n 

darstva Slovenije. Preračunano v DEM po tečaju Banke SK 
nije na dan 31. 12. 1993 (1 DEM = 75,7 SIT) naj bi bilo predi '6 
lastninjenja 13,2 mia DEM vredno družbeno premoženje, t< Sle 
nekaj manj, kot so kazale ocene leto poprej. J®v 

Delež posameznih dejavnosti gospodarstva pa je nasledi ^ 
- industrija 
- finančne, tehnične in poslovne storitve 
- trgovina 
- gradbeništvo 
- kmetijstvo 
- gostinstvo in turizem L 
- obrt in osebne storitve 
- promet in zveze r'*®! 
- izobraževanje, znanost, kultura in informacije 
- stanovanjsko-komunalna dejavnost in urejanje P°<1 
naselja in prostora 0rr®< 

Pri tem smo upoštevali le tiste dele posameznih dejavni? s 
kjer je zakon o lastninjenju uporabljiv neposredno. 

r® ji 
V nadaljevanju podajamo tudi prikaz knjigovodske vreden 
družbenega kapitala v gospodarskih javnih službah in jaf* 
zavodih (v nadaljevanju - javnih podjetjih) po ZR za leto 1?® d 
izračunanega na enak način, kot je opisano zgoraj: 

- elektrogospodarstvo 
- komunalna podjetja 
- cestna podjetja 
- vodno gospodarska podjetja 
- PTT Slovenije 

428 mi'*'iJ 
96 mi« *®si 
90 mi« > 
48 mi«K®v 
42 mi' 
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Slovenske železnice 
Petrol 

~ Luka Koper 
Istrabenz 

- letališča 
avtobusna podjetja 
ostalo 

Skupaj 

29 mia SIT 
29 mia SIT 
14 mia SIT 
9 mia SIT 
6 mia SIT 
3 mia SIT 
8 mia SIT 

803 mia SIT 

Knjigovodska vrednost družbenega kapitala, ki smo jo izraču- 
navali na ministrstvu, se je spreminjala v odvisnosti od takrat 
veljavnih predlogov, osnutkov Zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij, ki so v obdobju nastajanja zakona različno 

^opredeljevali področno uporabnost zakona in ugotavljanje 
družbenega kapitala. Vendar pa to ni edini razlog. V prete- 

i klem obdobju smo bili priča intenzivnega spreminjanja orga- 
nizacijskih oblik ter kapitalskih povezav podjetij (na kar 

jkažejo podatki o podjetjih z družbenim kapitalom, a brez 
^aposlenih ter podjetjih z zaposlenimi, a brez kapitala). 

' Kot je bilo omenjeno že v uvodu, je Agencija RS za prestruktu- 
riranje in privatizacijo pripravila podrobno analizo razlik med 
višino družbenega kapitala po zaključnih računih za leto 
<993, višino družbenega kapitala po otvoritvenih bilancah ter 

(Cenjeno vrednostjo. Analiza je zajela podatke 235 podjetij, ki 
l^o do 17. 8. 1994 že imela odobren program lastninskega 
Preoblikovanja. Za korekcijo dobljenih rezultatov pa so bili 

, JPoštevani tudi podatki 280 podjetij, katerih programi preo- 
, Nlkr   ovanja so bili na ta dan na agenciji v obdelavi. Uporabljeni 

orec tako predstavlja več kot 10% vseh podjetij, ki so se 
dolžna lastninsko preoblikovati in je, po mnenju agencije, 

j ^ovolj reprezentativen, da je mogoče ugotovljene proporce 
'aplicirati tudi na preostala podjetja. 

Razlike, ki jih je agencija ugotovila na podlagi omenjene 
Bnalize, so naslednje: 

višina DK v 1000 SIT 
rednost iz zaključnih računov 1992 85.613.373 

srodnost iz otvoritvenih bilanc 103.561.050 
j/^ednost na podlagi ocenitve 91.580.875 
<i[* Prikaza je razvidno, da je višina družbenega kapitala, ugo- 
tovljena z otvoritveno bilanco stanja, za 21% višja kot po 
"ključnih računih za leto 1992. Za ocenitev vrednosti po 
Pooblaščenih ocenjevalcih se je od 253-ih odločilo 79 podje- 

Irjl' pn teh podjetjih je analiza pokazala, da je prodajna cena 
irfužbenega kapitala, v primerjavi z višino po zaključnih raču- 
isT'n, za 7% višja. 

navedene proporce apliciramo na višino družbenega kapi- 
''a po zaključnih računih vseh podjetij, ki so do zgoraj 
Uvedenega datuma agenciji predložila programe lastnin- 
skega preoblikovanja, ki znaša 328.878.151.000,00 SIT, ugoto- 
">o, da bi prodajna cena družbenega kapitala 533 podjetij 

'.b nespremenjenih pogojih znašala 351.801.918.000,00 SIT. 
'o tega pa je potrebno odšteti višino že olastninjenega kapi- 
ca, ki po podatkih analize predstavlja 8% delež. Po tem 
[°bltku bi prodajna cena družbenega kapitala znašala 
'23 657,765.000.00 SIT. 

Dd Podjetij, ki jim je agencija že odobrila program lastnin- 

06dre 
ydi i  im 
OP'edpisih se ta sredstva izločijo oziroma delnice prenesejo 
JSferne družbenega kapitala. Analiza agencije je pokazala, da 

I r r»» j •• • • jw ugviiviju fcw wwwwi iiu «•■>> iwwti 111 ■ 
kega preoblikovanja, jih je moralo, na podlagi začasnih 
'đredb o zavarovanju denacionalizacijskih zahtevkov, 27% 

P°đ'si izločiti sredstva bodisi prenesti delnice. Po veljavnih 

sredstva oziroma delnice znašajo 1% družbenega kapitala. 
°datki iz vseh agenciji predloženih programov pa kažejo, da 

J® ie delež denacionalizacijskih zahtevkov v podjetjih v zad- 
času sicer bistveno povečal, da pa vzlic temu ne presega 

af" vrednosti družbenega kapitala podjetij. Upoštevajoč tudi 
dejstvo ugotovimo, da znaša višina družbenega kapitala, 

®!Jienjenega lastninskemu preoblikovanju 
'9 757.002.000,00 SIT oziroma 5,6% več kot po zaključnih 
a*unih. pri čemer niso upoštevani podatki o izločitvah na 
®8ivni strani bilanc, kot so prenosi delnic iz vzpostavitve 
,0veznosti do denacionalizacjskih upravičencev. Če bi upo- 

ia 'evali tudi te podatke, bi ugotovili, da je višina družbenega 

kapitala še nižja. Na tem mestu velja omeniti še en dejavnik, ki 
analogno kot denacionalizacijski postopki vpliva na višino 
družbenega kapitala. Gre za izločitve sredstev ter prenose 
delnic podjetij na podlagi Zakona o javnih gospodarskih služ- 
bah, ki se prav tako opravijo v breme družbenega kapitala. 

Agencija na podlagi obdelave programov lastninskega preo- 
blikovanja opaža tudi porast števila podjetij, ki se odločajo za 
ugotovitev vrednosti po pooblaščenih ocenjevalcih. Od 
podjetij z odobrenim programom preoblikovanja, se jih je za 
cenitev odločilo 31%. Če pa v zvezi s tem upoštevamo še vsa 
ostala podjetja, ki so agenciji že predložila programe preobli- 
kovanja. se ta delež poveča na 65%. Kot je že bilo omenjeno, 
je višina družbenega kapitala, ki je dejansko namenjen last- 
ninskemu preoblikovanju za 12% nižja kot višina družbenega 
kapitala po otvoritvenih bilancah stanja, kar znaša 
308.767.978.000,00 SIT. Če ta podatek primerjamo z višino 
družbenega kapitala po zaključnih računih, ki znaša 
302.567.899.000.00 SIT, ugotovimo, da se višina družbenega 
kapitala, ki bo dejansko namenjen lastninskemu preoblikova- 
nju, v primerjavi z višino po zaključnih računih, poveča le za 
2%. 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/ 
93) v prvem odstavku 76. člena med drugim določa, da so 
infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter mobilna 
in druga sredstva, namenjena za opravljanje gospodarskih 
javnih služb, ki so bila financirana iz sredstev samoprispevka, 
z dnem 2/7-1993 postala last republike, občine oziroma 
Mesta Ljubljana. Ker so navedeni objekti in naprave olastni- 
njeni že po samem zakonu, je torej odprto le še vprašanje 
morebitne privatizacije. Ker pa zakon o gospodarskih javnih 
službah metod in načina privatizacije sredstev, ki so postala 
lastnina republike, občine oziroma Mesta Ljubljana, ne ureja, 
obstoječe zakonodaje pravno-sistemsko ne bi bilo primerno 
dopolnjevati v predlaganem smislu - torej, da bi občani del 
državne, občinske oziroma Mestne lastnine, ki bi po vrednosti 
ustrezala višini s samoprispevkom prispevanih sredstev, 
lahko privatizirali v obliki lastninskih deležev. Podobno tudi 
zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) v prvem odstavku 
66. člen določa, da objekt, ki je bil zgrajen s samoprispevkom 
in s katerim upravlja obstoječa delovna organizacija, ki po 
tem zakonu nadaljuje delo kot javni zavod, postane lastnina 
občine, na katerem območju se nahaja. 

V zvezi s privatizacijo gospodarskih javnih služb, bank, podje- 
tij, ki so v lasti Sklada za razvoj in drugega državnega real- 
nega premoženja velja omeniti dva zakona, ki sta v vladni 
proceduri in ki bosta v kratkem predložena Državnemu zboru. 
Gre za Zakon o privatizaciji pravnih oseb, ki so družbeni 
kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za razvoj in za 
zakon o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti Repu- 
blike Slovenije. Dosledno bo uveden javen in transparenten 
način lastninjenja. V nadaljevanju dajemo osnovne rešitve, ki 
so predvidene v obeh predlogih. 

Pri podjetjih, ki so v lasti Sklada za razvoj, bo delavcem 
zagotovljena pravica do interne razdelitve 20% družbenega 
kapitala pod enakimi pogoji, kot to določa Zakon o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, pravica do notranjega odkupa 
pa, če bo tako predvidel načrt privatizacije, ki ga sprejme 
upravni odbor Sklada. Sicer naj bi kot prevladujoča oblika 
lastninjenja bila določena javna prodaja delnic. 

Podobne rešitve so predvidene tudi v predlogu zakona, ki naj 
bi urejal privatizacijo druge državne lastnine. Sklep o privati- 
zaciji naj bi sprejela na predlog resornega ministrstva Vlada 
RS. Tudi tu je predvidena pravica do interne razdelitve in 
notranjega odkupa v obsegu, ki ustreza naravi lastnine, ki se 
privatizira. Ceno premoženja naj bi določala posebna privati- 
zacijska komisija sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov na 
osnovi cenitev pooblaščenih ocenjevalcev. 

V zvezi z vprašanjem o višini kapitala bank, ki so v postopku 
sanacije, dodajamo k temu odgovoru pojasnila in podatke 
s strani Agencije za sanacijo bank in hranilnic, ki je tudi edini 
lastnik teh bank. Podatki o višini kapitala, ki temeljijo na 
revidiranih bilancah stanja na dan 31. 12. 1993, so naslednji: 
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1. Ljubljanska baoka d. d. Ljubljana - nekonsolidirana 
bilanca 4.885 mio SIT 
Ljubljanska banka d. d. Ljubljana - konsolidirana bilanca 

8.999 mio SIT 
2. Kreditna banka Maribor d. d. 4.832 mio SIT 

Po Ustavnem zakonu o dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije z dne 27. 7. 1994 sta bili ustanov- 
ljeni dve novi banki Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana in 
Nova Kreditna banka Maribor d. d., Maribor. Na podlagi 22. 
č člena omenjenega Ustavnega zakona bosta zaključni in 
otvoritveni bilanci po stanju na dan uveljavitve ustavnega 
zakona (t. j. 27. 7. 1994) izdelani, pregledani s strani revizor- 
ske hiše in predloženi v potrditev upravnemu odboru Agencije 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic v 90 dneh 
od dneva uveljavitve ustavnega zakona. 

Kakšni kriteriji veljajo za posege policije zoper 
stavkajoče? 

JADRANKA ŠTURM KOCUVAN, poslanka LDS, je na seji DZ, 
18. 7.1994, ministru za notranje zadeve postavila poslansko 
vprašanje, po katerem zakonu in kašnih kriterijih se odloča 
o posegu policijskih enot za preprečitev stavke in njenih 
posledic. Pri posegih za preprečitev stavke se ravna 
neenotno, kar je bilo opaziti pri ukrepanju države oz. nje- 
nega represivnega aparata pri stavki kmetov in ribičev. 

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo naslednji od- 
govor: 

Ukrepanje policije v primerih preprečevanja stavk in drugih 
konfliktnih situacijah, v katerih bi lahko prišlo do kršitev 
javnega reda in ogrožanja življenja in osebne varnosti ljudi 
mora vedno temeljiti na zakonu; t.j. na zakono o notranjih 
zadevah in ostalih zakonih, ki določajo pristojnost organov za 
notranje zadeve. 

Področje javnih demonstracij opredeljuje zakon o javnih sho- 
dih in javnih prireditvah. Ta predpis pooblašča pristojnega 
starešino policijske enote, da od vodje shoda ali prireditve 
zahteva, da pozove množico naj se razide, kadar pride do 
hujšega kršenja javnega reda in miru. 

Če ta poziv vodje javnega shoda oziroma javne prireditve ne 
zadošča, mora starešina policijske enote ukreniti vse, »kar je 
treba, da se javni shod oz. javna prireditev razžene, proti 
storilcem prekrškov in kaznivih dejanj pa ukrene, kar določa 
zakon«. Prav na tem določilu je zgrajena taktika delovanja 
policije pri vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in miru. 

Večkrat pa nerede povzroča množica, ki nima formalnih vodij 
in lastnosti, ki so navedene v zgoraj navedenem zakonu. Tu se 
policija neposredno sooča z izgredniki. Predvideno je, da 
starešina, ki vodi policijsko enoto za posredovanje, trikrat 
javno pozove množico, naj se razide. Šele za tem izda ukaz 
o uporabi sile. Vsem izgrednikom mora biti dana možnost, da 
se umaknejo s prizorišča vsaj v eno prosto smer. To pa 
praviloma ne velja za kolovodje izgredov. 

V primeru nezadovljstva posameznih odružbenih slojev ali 
skupin, ki se manifestirajo kot cestne zapreke, policija 

nastopa kot strokovna služba, ki v skladu z veljavnimi predp' 
daje asistenco upravljalcu prometnih površin; to so cesti* 
podjetja oz. pristojni inšpektorji za javne ceste. 

Policija izvršuje in nudi strokovno pomoč že pri priprl 
odstranitve cestnih zaprek. Treba je namreč poskrbeti 
ustrezno dvigalo in druge stroje, ki odstranjujejo cestne ovi 
Policisti poskrbijo, da izvršitelji opravijo svoje delo in prep 
čujejo konflikte med protestniki in izvajalci ukrepov. Pri tf 
policija poskrbi za varno odvijanje cestnega prometa 
obvoznih smereh. 

O takih protestih je policija praviloma že prej obveščena, ni 
pravnih možnosti, da bi preprečila prihod protestnikov na K 
zapore. 

Na mirnih javnih shodih in sprevodih policija skrbi za nen 
ten potek takih prireditev ter za varnost ljudi in premoženi 

Pri stavkah predpis ne opredeljuje območja in podro 
stavke, kar pomeni, da stavkajoči lahko izražajo svoj prot' 
kjerkoli. 

V zvezi z ukrepi policije pri cestni zapori na magistralni c« 
M-19 Koper Ljubljana dne 24. 6. 1994 na Črnem kalu, ki so 
postavili ribiči, Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuj* 

Za preprečitev zastojev na tem delu ceste oz. nedovolj* 
zaporo ceste, so bile aktivirane posebne policijske enote U 
Koper, Postojna in Nova Gorica. V akciji je bilo udeleženih 
policistov ter 3 kriminalisti, akcijo je vodil poseben operati 
štab na UNZ Koper, sodeloval pa je tudi policijski helikop' 

Kljub opozorilu komandirja PP Koper, da za zaporo c« 
nimajo ustreznega dovoljenja sta dva ribiča začela ustavi 
vozila, in sicer eden približno 30 m v smeri Kozine, drugi 
v smeri Kopra, 48 ribičev pa se je vsedlo na vozišče (čez vs< 
prometne pasove). Policija je z urejanjem poskrbela za' 
nost prometa. Fizična sila je bila uporabljena na podlagi 
člena Zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28/80, 
88, 27/89, 8/80 RS. št. 19/91, 4/92, 58/93) in v skladu z 9. to 
Navodila o uporabi prisilnih sredstev (Ur. list SRS št. Č25 
le proti ribičem, ki niso upoštevali opozorila. Pri tem ni 
nihče telesno poškodovan. Kršitelji so se na parkirnem f 
štoru zadržali še do 12.06 ure, nato so se po epozoi' 
policistov, naj zapustijo kraj prekrška, razšli. 

Stroški aktivnosti policistov v zvezi s to protestno zap' 
ceste so znašali približno 600.000 SIT (ure policistov, kilo' 
trina, helikopter, uporaba vozil »pajek« iz Komualf' 
podjetja Ljubljana). 

Na dodatno poslansko vprašanje, zakaj je policija ukrelj 
v primeru stavke oz. nedovoljenega ravnanja poklicnih ribi' 
ne pa tudi v primeru, ko so to storili kmetje, Ministrstvu 
notranje zadeve še pojasnuje; 

Policija je ukrepala v obeh primerih. Obseg aktivnost 
obakrat določil minister za notranje zadeve, ob upoštev! 
specifičnosti posameznega primera. Ostrejše ukrepanje P 
cije v primeru stavke ribičev je tako posledica dejstva, d 
šlo za popolno zaporo magistralne ceste, ki je v za<5f 

turistične sezone prometno ohromila del države. Ker pj 
smeritve prometa niso bile mogoče, so bili izvedeni uK' 
nujno potrebni za zagotovitev prometne varnosti. 
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